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Nr. Omschrijving bevoegdheid Delegans Gedelegeerde Beperking/uitbreiding bevoegdheid toelichting 

D1 De bevoegdheid tot het tussentijds wijzigen van het Meerjaren-
programma Restauratie Monumenten zoals bedoeld in artikel 3, 
vierde lid, Rijkssubsidieregeling Restauratie Monumenten. 

Raad B&W a)  De wijziging betreft maximaal 15% van de in het meest recente door de raad 
vastgestelde Meerjarenprogramma restauratie monumenten voorkomende totale 
restauratiekosten per project. 

b)  Van de krachtens dit besluit genomen besluiten wordt aan de raad mededeling 
gedaan. 

c)  Voor zover mogelijk wordt de raadscommissie, belast met monumentenzorg, 
voorafgaand aan de gebruikmaking van deze bevoegdheid gehoord. 

D2 De bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten in de zin van 
artikel 18, eerste lid, sub d, Wegenverkeerswet 1994. 

Raad B&W  

D3 
 

De bevoegdheid tot het beslissen over plaatsing dan wel 
verwijdering van verkeerstekens en onderborden, anders dan bij 
verkeersbesluit (art 16 lid 2 Wegenverkeerswet 1994). 

Raad B&W  

D4 Beslissingsbevoegdheid ingevolge de Verordening voorzieningen 
huisvesting onderwijs gemeente Ridderkerk inzake de afhandeling 
van schade aan schoolgebouwen. 

Raad B&W  

D5 De bevoegdheid tot het verstrekken van gehandicaptenparkeerkaar-
ten o.g.v. artikel 49 lid 1 en artikel 49 lid 2 van het Besluit 
Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW). 

Raad B&W  

D6 Het nemen van besluiten m.b.t. verzoeken als bedoeld in de Wet 
Openbaarheid van Bestuur, welke zijn gericht aan de ge-
meenteraad. 

Raad B&W  

D7 De bevoegdheid tot het verlenen van vrijstelling van een 
bestemmingsplan op basis van art. 19 lid 1 WRO. 

Raad B&W a) Alvorens een besluit wordt genomen omtrent het opstarten van een 
vrijstellingsprocedure ex artikel 19 lid 1 WRO, wordt de gemeenteraad gehoord. 

b) Alvorens een besluit wordt genomen omtrent de beantwoording van een 
ingediende zienswijze gedurende de vrijstellingsprocedure, wordt de 
raadscommissie, belast met ruimtelijke ordening, om advies gevraagd. 

D8 De bevoegdheid tot het verlenen van ontheffing van de leeftijd o.g.v. 
art 2 Tijdelijke regeling toelating voortgezet algemeen volwassenen 
onderwijs (vavo). 

Raad B&W  
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D9 Toestemming en machtiging is verleend voor het verlenen van 
mandaat en het toestaan van ondermandaat aan gemeente-
ambtenaren van de dienst MA tot het nemen van besluiten inzake: 

- de verlening van bijstand; 

- de terugvordering van bijstand; 

- het verhaal van bijstand; 

- de verlening van een IOAZ-uitkering; 

- de terugvordering van een IOAZ-uitkering; 

- de verlening van een IOAW-uitkering; 

- de terugvordering van een IOAW-uitkering. 

Raad B&W De toestemming c.q. machtiging strekt zich niet uit tot mandaatverlening voor het 
beslissen op bezwaarschriften en tot het instellen van beroep en tot het vaststellen c.q. 
wijzigen van nadere regelgeving (richtlijnen). 

     

 
 


