
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Factsheets GEMEENTEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

1. Scope taakveld 

 

Toelichting 

01 - Bestuur 
Tot dit taakveld behoort de facilitering van de bestuursorganen: 

– college van burgemeester en wethouders (loonkosten, reis- en verblijfskosten e.d.); 

– raad en raadscommissies (vergoedingen, excursies e.d.); 

– de ondersteuning van de raad, griffie; 

– regionale, landelijke en internationale bestuurlijke samenwerking; 

– lokale rekenkamer, lokale ombudsfunctie, accountantscontrole. 

Tot dit taakveld behoren niet: 

– de ambtelijke ondersteuning en beleidsadvisering van de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders horen onder taakveld 0.4; 

– een bijdrage aan/van een verbonden partij, zoals een gemeenschappelijke regeling, als vergoeding voor de uitvoering van taken. Deze moet worden verantwoord op 

het taakveld/de taakvelden waar de verbonden partij werkzaam voor is; 

– de gemeentesecretaris, die behoort onder taakveld 0.4. 
 

Wettelijk kader 

▪ Gemeentewet 

▪ Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden 

▪ Rechtspositiebesluit wethouders 

▪ Rechtspositiebesluit burgemeesters 
 

 

 

 

  

Factsheet empirische verkenning bouwstenen organiek beleidskader  

Gemeenten 

Taakveld 0.1 Bestuur 



2. Analyse bevindingen op niveau taakveld 

 

Taakveld: 0.1 Bestuur 

Samenvatting gehele 
taakveld 

De beleidsvrijheid op dit taakveld is gering. 

Sprake is van een voorgeschreven toepassing. 

Bij dit taakveld gelden geen regionale of samenwerkingsverplichtingen. 

De argumenten voor taaktoedeling zijn niet expliciet benoemd. 

Niet bekend is of sprake is geweest van experimenten in de uitvoering van dit 

taakveld voorafgaand aan de vaststelling van de wettelijke kaders.  

Het financiële arrangement behorend bij dit taakveld is dat het bekostigd wordt 

uit de Algemene Uitkering. Er zijn overgangsbepalingen opgenomen in de 

rechtsbesluiten.  

 

Aspect 1: Decentrale 
autonomie gemeten 
aan de hand van 
beleidsvrijheid 

 De meeste taken die onder dit taakveld vallen zijn verplicht. Het zijn taken met 

veel voorschriften op de dimensie regelgeving. De gemeente heeft wel 

vrijheidsgraden zitten wel bij de invulling van de rekenkamerfunctie en de keuze 

voor een ombudsfunctie. Voor enkele vergoedingen geldt dat de gemeente een 

verordenende bevoegdheid heeft. 
 
Score van beleidsvrijheid op beleidsvelden op geheel van de dimensies van 
beleidsvrijheid met een waardering van de mate van autonomie.  
 

Score beleidsvrijheid:  

- Verplichte taken met weinig voorschriften:  gering beleidsvrij 

Taak 

Verplichte 

taak 

 

Beleids-

doelen 

Geen 

beperkingen 

 

Regelgeving 

Voorgeschre-

ven toepassing 

 

Samen-

werking 

Geen voor-

schriften 

Toezicht 

Geen 

toezicht 

 

Aspect 2: Toedeling 
van bevoegdheden 
aan 
bestuursorganen 

Voorgeschreven toepassing 

 
 

Aspect 3: Regionaal 
bestuur 

Geen voorschriften  

Aspect 4: 
Beleidscriteria voor 
taaktoedeling 

  

 Democratische controle Onbekend 

 Schaal van de taak Onbekend 

 Nabijheid Onbekend 



 Doelmatigheid en effectiviteit Onbekend 

Aspect 5: 
Uitvoeringsformat 

 
 

 

 Reeds implementatie voorafgaand aan wet? Onbekend 

 Invloed uitvoeringsformat op wettelijke inrichting Niet van toepassing 

Aspect 6: 
Basisprincipes voor 
de financiële 
arrangementen 

 
 

 

 In retrospectief een goede kosteninschatting gemaakt? Onbekend 

 Financiële overgangsbepalingen? Ja, deels 

 Vorm overgangsarrangement Behoud van bestaande rechten 

 Actueel financieel arrangement Algemene uitkering 

Bronnen:  
Zie onderliggende analyse 

 

 

  



3. Onderliggende analyse op niveau van wet- en regelgeving 

 

Taakveld: 0.1 Bestuur 

Wet:  Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden  

Aspect 1: Decentrale 
autonomie gemeten 
aan de hand van 
beleidsvrijheid 

 Score beleidsvrijheid:  

- Verplichte taken met weinig voorschriften:  gering beleidsvrij 
 

Taak 

Verplichte 

taak / 

optionele 

taak 

Beleids-

doelen 

Geen 

beperkingen 

 

Regelgeving 

Verordende 

bevoegdheid / 

Optionele inzet 

 

Samen-

werking 

Geen voor-

schriften 

Toezicht 

Geen 

toezicht 

 

Aspect 2: Toedeling 
van bevoegdheden 
aan bestuursorganen 

Verordende bevoegdheid / Optionele inzet 
 

 

Aspect 3: Regionaal 
bestuur 

Geen voorschriften  

Aspect 4: 
Beleidscriteria voor 
taaktoedeling 

Bron: Nota van toelichting bij rechtsbesluit (bijlage 1 en 2)  

 Democratische controle Onbekend, geen nadere toelichting hierop in nota van toelichting bij 
rechtsbesluit of andere bronnen. 

 Schaal van de taak Onbekend, geen nadere toelichting hierop in nota van toelichting bij 
rechtsbesluit of andere bronnen. 

 Nabijheid Onbekend, geen nadere toelichting hierop in nota van toelichting bij 
rechtsbesluit of andere bronnen. 

 Doelmatigheid en effectiviteit Onbekend, geen nadere toelichting hierop in nota van toelichting bij 
rechtsbesluit of andere bronnen. 

 Anders: Niet genoemd 

Aspect 5: 
Uitvoeringsformat 

  

 Reeds implementatie voorafgaand aan wet? Onbekend, blijkt niet uit nota van toelichting bij rechtsbesluit 

 Invloed uitvoeringsformat op wettelijke inrichting Niet van toepassing 

Aspect 6: 
Basisprincipes voor 
de financiële 
arrangementen 

  



 In retrospectief een goede kosteninschatting gemaakt? Onbekend, blijkt niet uit bestudeerde documenten dat dit wel of niet het geval 
is. 

 Financiële overgangsbepalingen? Ja.  
 
Bron: Artikel 5.1 Overgangsbepalingen 
Lid 3: Artikel 9, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit staten- en 
commissieleden, zoals dat luidde op de dag voor de datum van 
inwerkingtreding van hoofdstuk 2 van dit besluit, blijft van toepassing ten 
aanzien van de statenleden ten behoeve waarvan gedeputeerde staten op de 
dag voor de datum van inwerkingtreding van hoofdstuk 2 van dit besluit één of 
meer collectieve verzekeringen hebben afgesloten. 
 
Lid 7.Artikel 10, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit raads- en 
commissieleden, zoals dat luidde op de dag voor de datum van 
inwerkingtreding van hoofdstuk 3 van dit besluit, blijft van toepassing ten 
aanzien van de raadsleden ten behoeve waarvan het college van burgemeester 
en wethouders op grond van artikel 10, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit 
raads- en commissieleden één of meer collectieve verzekeringen heeft 
afgesloten. 
 
Lid 8.Artikel 14a van het Rechtspositiebesluit burgemeesters, zoals dat luidde 
op de dag voor de datum van inwerkingtreding van hoofdstuk 3 van dit besluit, 
blijft van toepassing ten aanzien van de burgemeester aan wie voor die datum 
een toelage is toegekend als bedoeld in dat artikel 14a. 
 
Lid 9.Artikel 14b van het Rechtspositiebesluit burgemeesters, zoals dat luidde 
op de dag voor de datum van inwerkingtreding van hoofdstuk 3 van dit besluit, 
blijft van toepassing ten aanzien van de burgemeester aan wie voor die datum 
een aanvulling is toegekend als bedoeld in dat artikel 14b. 
 

 Vorm overgangsarrangement Behoud van bestaande rechten 

 Actueel financieel arrangement Algemene uitkering 

Bronnen:  
Nota van toelichting bij rechtsbesluit (bijlage 1 en 2) 

 

INVENTARISATIE 
BELEIDSVRIJHEID 

Regeling  

Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden 



Artikel 2 1. Aan een lid van de raad wordt een vergoeding voor de werkzaamheden 

toegekend tot de maximumbedragen, genoemd in tabel I bij dit besluit. 

2. De bedragen, genoemd in tabel I, worden per 1 januari van elk jaar bij 

ministeriële regeling gewijzigd aan de hand van het door het Centraal Bureau 

voor de Statistiek voor de maand september van het voorafgaande 

kalenderjaar vastgestelde indexcijfer CAO lonen overheid inclusief bijzondere 

beloningen. 

3. Aan een lid van de raad wordt een onkostenvergoeding voor aan de 

uitoefening van het raadslidmaatschap verbonden kosten toegekend van € 

170,17 per maand. 

4. Het bedrag genoemd in het derde lid, wordt per 1 januari van elk jaar bij 

ministeriële regeling gewijzigd aan de hand van de consumentenprijsindex 

geldend voor de maand september van het voorafgaande kalenderjaar. 

Verplicht     

Artikel 4 De raad kan bij verordening bepalen dat ten hoogste 20% van de vergoeding voor 

de werkzaamheden wordt uitgekeerd, berekend naar het aantal gehouden 

vergaderingen. In dat geval geschiedt de uitkering aan het lid van de raad op basis 

van het aantal bijgewoonde vergaderingen. 

Optionele 

taak 

 Optionele 

inzet 

  

Artikel 7a 1. Op aanvraag wordt ten laste van de gemeente aan een lid van de raad voor de 

uitoefening van het raadslidmaatschap een computer, bijbehorende 

apparatuur en software in bruikleen ter beschikking gesteld. 

2. Indien geen computer en bijbehorende apparatuur en software ter beschikking 

is gesteld wordt door het college van burgemeester en wethouders aan 

raadsleden op aanvraag voor de uitoefening van het raadslidmaatschap, een 

tegemoetkoming verleend voor: 

a. aanschaf van een computer, bijbehorende apparatuur en software, of, 

b. gebruik van een eigen computer, bijbehorende apparatuur en software. 

3. Op aanvraag wordt door het college van burgemeester en wethouders een 

vergoeding aan het lid van de raad verleend voor de aanleg- en de 

abonnementskosten voor de internetverbinding voor de in het eerste of het 

tweede lid genoemde computerapparatuur. 

4. De raad kan nadere regels stellen over het ter beschikking stellen van 

computerapparatuur en de tegemoetkoming, bedoeld in het eerste en tweede 

lid en de vergoeding, bedoeld in het derde lid. 

     

Artikel 14 1. Aan een lid van een commissie wordt een vergoeding voor het bijwonen van 

de vergaderingen van de commissie toegekend ter hoogte van het bedrag per 

Verplicht     



vergadering, genoemd in tabel IV bij dit besluit. De artikelen 2, tweede lid, 6, 7, 

7a, 12, 13 en 13b zijn van overeenkomstige toepassing. 

2. Indien ten aanzien van een gemeente toepassing is gegeven aan artikel 7 van 

het Rechtspositiebesluit wethouders, kan de gemeenteraad, al dan niet voor 

een bepaald tijdvak, de indeling van de commissieleden in een van de klassen, 

genoemd in tabel IV, aanpassen. 

Artikel 3 1. De wethouder geniet een bezoldiging volgens tabel I. 

2. Als de bezoldiging van het personeel in de sector Rijk wijziging ondergaat, 

worden de in de tabel genoemde bedragen overeenkomstig gewijzigd. 

3. De wethouder geniet een vakantie-uitkering en een eindejaarsuitkering 

overeenkomstig de bepalingen welke daaromtrent voor het personeel in de 

sector Rijk zijn vastgesteld. 

4. Indien aan het personeel in de sector Rijk een eenmalige uitkering wordt 

toegekend, ontvangt de wethouder een uitkering op gelijke voet. 

5. De wethouder die met toepassing van artikel 36, tweede lid, van de 

Gemeentewet de betrekking in deeltijd uitoefent, ontvangt de bezoldiging, 

bedoeld in het eerste lid, naar evenredigheid met de vastgestelde 

tijdsbestedingsnorm, bedoeld in artikel 36, vierde lid, van de Gemeentewet. 

Verplicht     

Artikel 7 1. Op grond van bijzondere omstandigheden kunnen gedeputeerde staten, de 

gemeenteraad gehoord, een gemeente voor de toepassing van artikel 3 voor 

een bepaald tijdvak, in een andere klasse plaatsen dan die, waartoe zij 

krachtens haar inwonertal behoort. 

2. Gedeputeerde staten kunnen na afloop van het tijdvak, bedoeld in het eerste 

lid, een nieuw tijdvak vaststellen. 

3. Van de besluiten, genoemd in het eerste en tweede lid, doen gedeputeerde 

staten onverwijld schriftelijke mededeling aan Onze Minister. 

     

Artikel 22 1. De raad kan bij verordening bepalen dat indien de wethouder bij benoeming 

nog niet over woonruimte in de gemeente beschikt, hij ten laste van de 

gemeente aanspraak heeft op: 

a. een vergoeding van reis- en pensionkosten; 

b. een vergoeding van verhuiskosten in verband met de benoeming in de 

gemeente. 

2. Onze Minister stelt bij ministeriële regeling nadere regels over hoogte van de 

vergoeding en de voorwaarden voor de aanspraak. 

Optioneel   Verordenende 

bevoegdheid 

  



Artikel 23 1. De raad kan bij verordening bepalen dat de wethouder aanspraak heeft op een 

vergoeding van: 

a. kosten voor woon-werkverkeer; 

b. reis- en verblijfkosten voor reizen gemaakt voor de uitoefening van het ambt. 

2. Onze Minister stelt bij ministeriële regeling nadere regels over de hoogte van 

de vergoeding en de voorwaarden voor de aanspraak. 

Optioneel  Verordenende 

bevoegdheid 

  

Artikel 27a 1. Op aanvraag wordt ten laste van de gemeente aan de wethouder voor de 

uitoefening van het ambt, een computer, bijbehorende apparatuur en 

software in bruikleen ter beschikking gesteld. 

2. Indien geen computer en bijbehorende apparatuur en software ter beschikking 

is gesteld wordt door de raad aan de wethouder op aanvraag, voor de 

uitoefening van het ambt, een tegemoetkoming verleend voor: 

a. aanschaf van een computer, bijbehorende apparatuur en software, of, 

b. gebruik van een eigen computer, bijbehorende apparatuur en software. 

3. Op aanvraag wordt ten laste van de gemeente aan de wethouder voor de 

uitoefening van het ambt communicatieapparatuur in bruikleen ter 

beschikking gesteld. 

4. Op aanvraag wordt door de raad een vergoeding aan de wethouder verleend 

voor de aanleg- en de abonnementskosten voor de internetverbinding voor de 

in het eerste of het tweede lid genoemde computerapparatuur. 

5. De raad kan bij verordening nadere regels stellen over het ter beschikking 

stellen van computer- en communicatieapparatuur en de tegemoetkoming, 

bedoeld in het eerste, tweede en derde lid en de vergoeding, bedoeld in het 

vierde lid. 

Verplicht     

 

  



 

Taakveld: 0.1 Bestuur 

Wet:  Rechtspositiebesluit burgemeesters  

Aspect 1: Decentrale 
autonomie gemeten 
aan de hand van 
beleidsvrijheid 

Score beleidsvrijheid:  

- Verplichte taken met weinig voorschriften:  gering beleidsvrij 
 

Taak 

Verplichte 

taak 

 

Beleids-

doelen 

Geen 

beperkingen 

Regelgeving 

Voorgeschre-

ven toepassing 

 

Samen-

werking 

Geen voor-

schriften 

Toezicht 

Geen 

toezicht 

 

Aspect 2: Toedeling 
van bevoegdheden 
aan 
bestuursorganen 

Voorgeschreven toepassing 

 

 

 

Aspect 3: Regionaal 
bestuur 

Geen voorschriften  

Aspect 4: 
Beleidscriteria voor 
taaktoedeling 

  

 Democratische controle Onbekend, geen nadere toelichting hierop in nota van toelichting  bij 
rechtsbesluit of andere bronnen. 

 Schaal van de taak Onbekend, geen nadere toelichting hierop in nota van toelichting bij 
rechtsbesluit of andere bronnen. 

 Nabijheid Onbekend, geen nadere toelichting hierop in nota van toelichting bij 
rechtsbesluit of andere bronnen. 

 Doelmatigheid en effectiviteit Onbekend, geen nadere toelichting hierop in nota van toelichting bij 
rechtsbesluit of andere bronnen. 

 Anders: Niet genoemd 

Aspect 5: 
Uitvoeringsformat 

  

 Reeds implementatie voorafgaand aan wet? Onbekend, blijkt niet uit nota van toelichting bij rechtsbesluit 

 Invloed uitvoeringsformat op wettelijke inrichting Niet van toepassing 

Aspect 6: 
Basisprincipes voor 
de financiële 
arrangementen 

   

 In retrospectief een goede kosteninschatting gemaakt? Onbekend, blijkt niet uit bestudeerde documenten dat dit wel of niet het geval 
is. 



 Financiële overgangsbepalingen? Nee 
 
Volgende overgangsbepalingen zijn opgenomen: 
 
Artikel 290      

1. De intrekking van de gemeentewet heeft geen gevolgen voor de 

geldigheid van de op de dag voor de inwerkingtreding van deze wet 

geldende besluiten. 

2. Besluiten als bedoeld in het eerste lid die algemeen verbindende 

voorschriften bevatten waarvan de inhoud in strijd is met deze wet, 

worden binnen twee jaar na de datum van inwerkingtreding van deze 

wet daarmee in overeenstemming gebracht of ingetrokken. De 

besluiten, of onderdelen daarvan, die bij het verstrijken van de in de 

vorige volzin genoemde termijn niet met deze wet in 

overeenstemming zijn gebracht of zijn ingetrokken, zijn van 

rechtswege vervallen. 

3. Besluiten van gedeputeerde staten, bedoeld in artikel 100, eerste lid 

van de gemeentewet vervallen van rechtswege op de dag waarop 

deze wet in werking treedt. 

4. Niettemin blijven gedeputeerde staten na de inwerkingtreding van 

deze wet bevoegd de jaarwedde van wethouders over de periode 

voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet vast te stellen 

overeenkomstig artikel 100, eerste lid, van de gemeentewet. 

5. Het derde en het vierde lid zijn van overeenkomstige toepassing op 

jaarwedden van gemeentesecretarissen, bedoeld in artikel 111, eerste 

lid, van de gemeentewet. 

 Vorm overgangsarrangement Geen 

 Actueel financieel arrangement Algemene uitkering 

 
Bronnen: Wettelijk kader, MvT. 

 

Rechtspositiebesluit burgemeesters 

Artikel 8 1. De bezoldiging van de burgemeester wordt bepaald overeenkomstig de tabel 

in bijlage I bij dit besluit. 

Verplicht Geen 

doelvoorsch

riften 

Voorgeschrev

en toepassing 

Geen 

voorschrif

ten 

Geen toezicht 



2. De bezoldiging van de burgemeester van meer dan één gemeente wordt 

bepaald overeenkomstig de tabel in bijlage I bij dit besluit met dien verstande 

dat wordt uitgegaan van de bezoldiging behorende bij de eerstvolgende 

hogere inwonersklasse. 

3. Als de bezoldiging van het personeel in de sector Rijk wijziging ondergaat, 

worden de bedragen genoemd in de bijlage bij ministeriële regeling 

overeenkomstig gewijzigd. 

4. Indien aan het personeel in de sector Rijk een eenmalige uitkering wordt 

toegekend, ontvangt de burgemeester een uitkering op gelijke voet. 

5. Onze Minister doet het Georganiseerd Overleg burgemeesters mededeling 

indien het derde of vierde lid van toepassing is. 

Artikel 14b 1. De burgemeester heeft ten laste van het Rijk recht op een aanvulling op de 

bezoldiging bij eervol ontslag wegens benoeming tot burgemeester van een 

andere gemeente, indien daar een lagere bezoldiging aan is verbonden. 

2. De aanvulling bedraagt het verschil tussen de laatstgenoten bezoldiging, 

aangepast volgens de algemene salariswijzigingen van het personeel in de 

sector Rijk, en de bezoldiging, verbonden aan de benoeming tot burgemeester 

in de andere gemeente. 

     

Artikel 16 1. De burgemeester ontvangt een ambtstoelage voor de aan de uitoefening van 

het ambt verbonden kosten ten bedrage van € 386,74 per maand. 

2. Het bedrag genoemd in het eerste lid wordt per 1 januari van elk jaar bij 

ministeriële regeling gewijzigd aan de hand van de consumentenprijsindex, 

geldend voor de maand september van het voorafgaande kalenderjaar. 

3. De burgemeester heeft na eervol ontslag of niet-herbenoeming voor een 

periode van drie maanden aanspraak op een ambtstoelage ter hoogte van de 

helft van het voor hem bij ontslag of niet-herbenoeming geldende bedrag. 

     

Artikel 30 1. Op aanvraag wordt ten laste van de gemeente aan de burgemeester voor de 

uitoefening van het ambt een computer, bijbehorende apparatuur en software 

in bruikleen ter beschikking gesteld. 

2. Indien geen computer en bijbehorende apparatuur en software ter beschikking 

is gesteld wordt door het college van burgemeester en wethouders aan de 

burgemeester op aanvraag voor de uitoefening van het ambt, een 

tegemoetkoming verleend voor de 

a. aanschaf van een computer, bijbehorende apparatuur en software of, 

     



b. gebruik van een eigen computer, bijbehorende apparatuur en software. 

3. Op aanvraag wordt ten laste van de gemeente aan de burgemeester voor de 

uitoefening van het ambt communicatieapparatuur in bruikleen ter 

beschikking gesteld. 

4. Op aanvraag wordt door het college van burgemeester en wethouders een 

vergoeding aan de burgemeester verleend voor de aanleg- en de 

abonnementskosten voor de internetverbinding voor de in het eerste of het 

tweede lid genoemde computerapparatuur. 

5. Onze Minister kan bij ministeriële regeling nadere regels stellen over het ter 

beschikking stellen van computer- en communicatieapparatuur en de 

tegemoetkoming, bedoeld in het tweede lid en de vergoeding, bedoeld in het 

vierde lid. 

Artikel 32 1. De burgemeester heeft ten laste van de gemeente aanspraak op: 

a. een vergoeding van kosten voor woon-werkverkeer; 

b. een vergoeding van reis- en verblijfkosten voor reizen gemaakt voor de 

uitoefening van het ambt. 

2. Onze Minister stelt bij ministeriële regeling nadere regels over hoogte van de 

vergoedingen en de voorwaarden voor de aanspraak. 

     

Artikel 32a Indien aan de burgemeester een dienstauto ter beschikking is gesteld en hij voor 

het gebruik van deze dienstauto loon- en inkomstenbelasting is verschuldigd, kan 

het college van burgemeester en wethouders bepalen dat deze belastingheffing 

door de gemeente aan de burgemeester wordt vergoed. De vergoeding betreft ten 

hoogste de verschuldigde loon- en inkomstenbelasting voor het gebruik van de 

dienstauto. 

     

  



Taakveld: 0.1 Bestuur 

Wet:  Gemeentewet  

Aspect 1: Decentrale 
autonomie gemeten 
aan de hand van 
beleidsvrijheid 

Score beleidsvrijheid:  

- Verplichte taken met weinig voorschriften:  gering beleidsvrij 
 

Taak 

Verplichte 

taak / 

Optionele 

taak 

Beleids-

doelen 

Geen 

beperkingen 

 

Regelgeving 

Verordende 

bevoegdheid 

 

Samen-

werking 

Geen voor-

schriften 

Toezicht 

Geen 

toezicht 

 

Aspect 2: Toedeling 
van bevoegdheden 
aan 
bestuursorganen 

Verordende bevoegdheid 

 

 

 

Aspect 3: Regionaal 
bestuur 

Geen voorschriften  

Aspect 4: 
Beleidscriteria voor 
taaktoedeling 

Sinds in ieder geval 1994 zijn er meerdere aanpassingen geweest van de 

Gemeentewet. In de diverse geraadpleegde MvT-en zijn geen criteria voor 

taaktoedeling opgenomen. Meerdere aanpassingen hebben te maken met 

integriteitsversterking en veranderingen in rechtsposities, andere hebben 

betrekking op dualisering en een aantal heeft betrekking op financiële 

verhoudingen. 

 

 Democratische controle Onbekend, blijkt niet uit MvT-en 

 Schaal van de taak Onbekend, blijkt niet uit MvT-en 

 Nabijheid Onbekend, blijkt niet uit MvT-en 

 Doelmatigheid en effectiviteit Onbekend, blijkt niet uit MvT-en 

 Anders: Niet genoemd 

Aspect 5: 
Uitvoeringsformat 

Geen experimenten in de diverse toelichtingen en MvT-en aangetroffen.  

 Reeds implementatie voorafgaand aan wet? Nee 

 Invloed uitvoeringsformat op wettelijke inrichting Niet van toepassing 

Aspect 6: 
Basisprincipes voor 
de financiële 
arrangementen 

  

 In retrospectief een goede kosteninschatting gemaakt? Onbekend, geen documentatie gevonden over kosteninschatting in 
retrospectief. 



 Financiële overgangsbepalingen? Ja 
 
Artikel 290      

1. De intrekking van de gemeentewet heeft geen gevolgen voor de 

geldigheid van de op de dag voor de inwerkingtreding van deze wet 

geldende besluiten. 

2. Besluiten als bedoeld in het eerste lid die algemeen verbindende 

voorschriften bevatten waarvan de inhoud in strijd is met deze wet, 

worden binnen twee jaar na de datum van inwerkingtreding van deze 

wet daarmee in overeenstemming gebracht of ingetrokken. De 

besluiten, of onderdelen daarvan, die bij het verstrijken van de in de 

vorige volzin genoemde termijn niet met deze wet in 

overeenstemming zijn gebracht of zijn ingetrokken, zijn van 

rechtswege vervallen. 

3. Besluiten van gedeputeerde staten, bedoeld in artikel 100, eerste lid 

van de gemeentewet vervallen van rechtswege op de dag waarop 

deze wet in werking treedt. 

4. Niettemin blijven gedeputeerde staten na de inwerkingtreding van 

deze wet bevoegd de jaarwedde van wethouders over de periode 

voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet vast te stellen 

overeenkomstig artikel 100, eerste lid, van de gemeentewet. 

5. Het derde en het vierde lid zijn van overeenkomstige toepassing op 

jaarwedden van gemeentesecretarissen, bedoeld in artikel 111, eerste 

lid, van de gemeentewet. 

 Vorm overgangsarrangement Behoud op onderdelen van bestaande rechten 

 Actueel financieel arrangement Algemene uitkering 

 
Bronnen: MvT. 

Gemeentewet 

Artikel 107 De raad benoemt de griffier. Hij is tevens bevoegd de griffier te schorsen en te 

ontslaan. 

     

Artikel 107a 1. De griffier staat de raad en de door de raad ingestelde commissies bij de 

uitoefening van hun taak terzijde. 

2. De raad stelt in een instructie nadere regels over de taak en de bevoegdheden 

van de griffier. 

     



Artikel 1073 1. De raad kan regels stellen over de organisatie van de griffie. 

2. De raad is bevoegd de op de griffie werkzame ambtenaren te benoemen, te 

schorsen en te ontslaan. 

Deels 

optionele taak 

    

Artikel 100 1. In iedere gemeente is een secretaris en een griffier. 

2. Een secretaris is niet tevens griffier. 

     

Artikel 182 1. De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de 

rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur. Een 

door de rekenkamer ingesteld onderzoek naar de rechtmatigheid van het door 

het gemeentebestuur gevoerde bestuur bevat geen controle van de 

jaarrekening als bedoeld in artikel 213, tweede lid. 

2. Op verzoek van de raad kan de rekenkamer een onderzoek instellen. 

     

Artikel 81a 1. De raad kan een rekenkamer instellen. 

2. Indien de raad een rekenkamer instelt, zijn de navolgende artikelen van dit 

hoofdstuk alsmede hoofdstuk XIa van toepassing. 

3. Indien de raad geen rekenkamer instelt, is hoofdstuk IVb van toepassing. 

Optionele 

taak 

    

Artikel 81 j 1. De raad stelt, na overleg met de rekenkamer, de rekenkamer de nodige 

middelen ter beschikking voor een goede uitoefening van haar 

werkzaamheden. 

2. Op voordracht van de voorzitter of het enige lid van de rekenkamer benoemt 

het college zoveel ambtenaren van de rekenkamer als nodig zijn voor een 

goede uitoefening van haar werkzaamheden. 

3. De ambtenaren die werkzaamheden verrichten voor de rekenkamer, 

verrichten niet tevens werkzaamheden voor een ander orgaan van de 

gemeente. 

4. De ambtenaren die werkzaamheden verrichten voor de rekenkamer, zijn ter 

zake van die werkzaamheden uitsluitend verantwoording schuldig aan de 

rekenkamer. 

     

Artikel 81k De leden van de rekenkamer ontvangen een bij verordening van de raad 

vastgestelde vergoeding voor hun werkzaamheden en een tegemoetkoming in de 

kosten. 

  Verordenende 

bevoegdheid 

  

Artikel 81 p 1. Met inachtneming van het bepaalde in dit hoofdstuk kan de raad de 

behandeling van verzoekschriften als bedoeld in artikel 9:18, eerste lid, van de 

Algemene wet bestuursrecht, opdragen aan een gemeentelijke ombudsman of 

ombudscommissie, dan wel een gezamenlijke ombudsman of 

ombudscommissie. 

     



2. Een ombudsman of ombudscommissie als bedoeld in het eerste lid kan slechts 

per 1 januari van enig jaar worden ingesteld. Indien de raad hiertoe besluit, 

zendt hij het besluit tot instelling aan de Nationale ombudsman voor 1 juli van 

het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de instelling ingaat. 

3. De instelling van een ombudsman of ombudscommissie als bedoeld in het 

eerste lid kan slechts per 1 januari van enig jaar worden beëindigd. Indien de 

raad hiertoe besluit, zendt hij het besluit tot beëindiging van de instelling aan 

de Nationale ombudsman voor 1 juli van het jaar voorafgaand aan het jaar 

waarin de instelling eindigt. 

Artikel 81v De ombudsman ontvangt een bij verordening van de raad vastgestelde vergoeding 

voor zijn werkzaamheden en een tegemoetkoming in de kosten. 

  Verordenende 

bevoegdheid 

  

Artikel 213  

lid 2 

De raad wijst een of meer accountants aan als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van 

Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, belast met de controle van de in artikel 197 

bedoelde jaarrekening en het daarbij verstrekken van een accountantsverklaring en 

het uitbrengen van een verslag van bevindingen. 

Verplicht     

 

  



 
1. Scope van het taakveld 

 
Toelichting 
0.2 - Burgerzaken 
Tot dit taakveld behoren de volgende burgerzaken: 
– paspoorten en rijbewijzen; 
– bevolkingsregister; 
– straatnaamgeving en kadastrale informatie; 
– burgerschap; 
– verkiezingen, referenda; 
– burgerzaken leges opbrengsten (economische categorie baten: 3.7). 
 
Wettelijk kader 
▪ Paspoortwet 
▪ Wegenverkeerswet 
▪ Wet basisregistratie personen 
▪ Wet basisregistraties adressen en gebouwen 
▪ Kieswet 
 

  

Factsheet bepaling beleidsvrijheid 

Gemeenten 

Taakveld 0.2 Burgerzaken 



2. Analyse bevindingen op niveau taakveld 

 

Taakveld: 0.2 Burgerzaken 

Samenvatting gehele 
taakveld 

  

 

  Taak Beleidsdoe
len 

Regelgeving Samenwer
king 

Toezicht 

Aspect 1: Decentrale 
autonomie gemeten 
aan de hand van 
beleidsvrijheid 

 De wettelijke kaders bevatten verplichte taken met veel voorschriften op 
dimensie regelgeving. De gemeente is op alle deeltaken binnen dit taakveld vooral 
uitvoerder van door het Rijk verplichte taken met een voorgeschreven toepassing. 
Score van beleidsvrijheid op beleidsvelden op geheel van de dimensies van 
beleidsvrijheid met een waardering van de mate van autonomie.  
 

Score beleidsvrijheid:  

- Verplichte taken met veel voorschriften:  niet beleidsvrij 

Verplichte 

taak 
Geen 

beperkingen 
Voor-

geschreven 

toepassing 

Geen 

voorschrif-

ten 

Informatie-

plicht 

 

Aspect 2: Toedeling 
van bevoegdheden 
aan 
bestuursorganen 

Voorgeschreven toepassing 

 
 

 

Aspect 3: Regionaal 
bestuur 

Geen voorschriften  

 

Aspect 4: 
Beleidscriteria voor 
taaktoedeling 

  

 Democratische controle Onbekend 

 Schaal van de taak Onbekend 

 Nabijheid Onbekend 

 Doelmatigheid en effectiviteit Onbekend 

 Anders: Niet genoemd 

 



Aspect 5: 
Uitvoeringsformat 

 
 

 

 Reeds implementatie voorafgaand aan wet? Onbekend 

 Invloed uitvoeringsformat op wettelijke inrichting Niet van toepassing 

 

Aspect 6: 
Basisprincipes voor 
de financiële 
arrangementen 

 
 

 

 In retrospectief een goede kosteninschatting gemaakt? Onbekend 

 Financiële overgangsbepalingen? Nee 

 Vorm overgangsarrangement Niet van toepassing 

 Actueel financieel arrangement Algemene uitkering 

 
Bronnen:  
Zie onderliggende analyse 

 

  



3. Onderliggende analyse op niveau van wet- en regelgeving 

 
Taakveld: 0.2 Burgerzaken 

Wet:  Paspoortwet  

Samenvatting   

 

Aspect 1: Decentrale 
autonomie gemeten 
aan de hand van 
beleidsvrijheid 

De wettelijke kaders bevatten verplichte taken met veel voorschriften op 

dimensie regelgeving. De gemeente is op alle deeltaken binnen dit taakveld vooral 

uitvoerder van door het Rijk verplichte taken met een voorgeschreven 

toepassing.  

 

Score beleidsvrijheid:  

- Verplichte taken met veel voorschriften:  niet beleidsvrij 

Taak 

Verplichte 

taak  

 

Beleids-

doelen 

Geen 

beperkingen 

 

Regelgeving 

Voorgeschreven 

toepassing 

 

Samen-

werking 

Geen voor-

schriften 

Toezicht 

Informatie-

plicht 

 

 

Aspect 2: Toedeling 
van bevoegdheden 
aan 
bestuursorganen 

Voorgeschreven toepassing 

 
 

 

Aspect 3: Regionaal 
bestuur 

Geen voorschriften  

 

Aspect 4: 
Beleidscriteria voor 
taaktoedeling 

Jaarlijks is sprake van een zelfevaluatie van de verstrekking van 

reisdocumenten met een vastgestelde vragenlijst. Deze evaluaties gaan 

niet in op een van onderstaande aspecten van taaktoedeling. 

 

 Democratische controle Onbekend 

 Schaal van de taak Onbekend 

 Nabijheid Onbekend 

 Doelmatigheid en effectiviteit Nee, de Paspoortwet is meerdere malen gewijzigd. Soms uit overwegingen van 
minder administratieve lasten, soms uit overwegingen om tot een betere en 
minder foutgevoelige uitvoering te komen. Uit de MvT (31324, nr. 3) blijkt dat 
de Paspoortwet blijkt dat gekozen is voor een centraal register waardoor 
paspoortverstrekking plaatsonafhankelijk kan worden uitgevoerd. Decentrale 
registratie wordt, met redenen omkleed, als onwenselijk beschouwd. 

 Anders: Niet genoemd 



 

Aspect 5: 
Uitvoeringsformat 

Bron: MvT 
Bevat geen beschrijving van experimenten. In 2013 (1991 was invoeringsdatum 
van de wet) is geëxperimenteerd met paspoortbezorging. Dat lijkt nu 
uitvoeringspraktijk bij veel gemeenten. 

 

 Reeds implementatie voorafgaand aan wet? Onbekend. 

 Invloed uitvoeringsformat op wettelijke inrichting Niet van toepassing 

 

Aspect 6: 
Basisprincipes voor 
de financiële 
arrangementen 

 
 

 

 In retrospectief een goede kosteninschatting gemaakt? Onbekend, geen documentatie gevonden over kosteninschatting in 
retrospectief. 

 Financiële overgangsbepalingen? Nee, geen financiële overgangsbepalingen opgenomen in de wet. 

 Vorm overgangsarrangement Niet van toepassing 

 Actueel financieel arrangement Algemene uitkering 

 
Bronnen:  
MvT, Rapportage Zelfevaluatie reisdocumenten (meerdere jaren) 

 Taakveld 0.2 Burgerzaken 

 

INVENTARISATIE Regeling 

Paspoortwet 

Artikel 7 1. Bij algemene maatregel van rijksbestuur worden regels vastgesteld 

omtrent: 

a. de door een gemeente, een openbaar lichaam, Aruba, Curaçao of Sint 

Maarten ter zake van reisdocumenten aan het Rijk verschuldigde kosten, 

de afdracht daarvan en de wijze waarop deze dient te geschieden, indien 

de aanvraag is ingediend bij de burgemeester, de gezaghebber dan wel de 

daartoe door de Gouverneur aangewezen autoriteit; 

b. de door de aanvrager aan het Rijk verschuldigde rechten en de wijze 

waarop deze moeten worden voldaan, wegens handelingen ten behoeve 

van de aanvraag van reisdocumenten indien de aanvraag bij een andere 

daartoe bevoegde autoriteit dan die, bedoeld onder a is ingediend; 

Verplichte 

taak 

   Informatie-plicht 



c. de gevallen waarin van de plicht tot betaling van de kosten, bedoeld in 

onderdeel a, onderscheidenlijk van de rechten bedoeld in onderdeel b, 

geheel of gedeeltelijk ontheffing kan worden verleend. 

2. Voor het verrichten van handelingen door de burgemeester van een 

gemeente of de gezaghebber van een openbaar lichaam ten behoeve van 

de aanvraag van een reisdocument kunnen rechten worden geheven. Voor 

die handelingen kunnen geen andere dan deze rechten worden geheven. 

Het tarief van de rechten kan verschillen al naar gelang de leeftijd van de 

aanvrager, het feit of deze in de basisregistratie personen als ingezetene is 

ingeschreven, de soort en de geldigheidsduur van het reisdocument en de 

snelheid en de wijze van uitreiking. 

3. Bij algemene maatregel van rijksbestuur kan met betrekking tot een in 

Nederland aangevraagd reisdocument worden bepaald dat de door de 

burger bij de aanvraag aan het Rijk, een gemeente of een openbaar 

lichaam verschuldigde rechten of leges een in die algemene maatregel van 

rijksbestuur te bepalen bedrag niet te boven gaan. 

4. Indien de aanvraag wordt gedaan bij de burgemeester van een gemeente 

worden de in het tweede lid bedoelde rechten aangemerkt als 

gemeentelijke belastingen. Hoofdstuk XV, paragraaf 1 en 4, van de 

Gemeentewet is van toepassing. De artikelen 229b en 229c van de 

Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing. 

5. Indien de aanvraag wordt gedaan bij de gezaghebber van een openbaar 

lichaam worden de in het tweede lid bedoelde rechten aangemerkt als 

eilandbelastingen. Hoofdstuk IV, paragraaf 1 en 4, van de Wet financiën 

openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba is van toepassing. De 

artikelen 64 en 65 van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint 

Eustatius en Saba zijn van overeenkomstige toepassing. 

6. Hetgeen krachtens het eerste tot en met vijfde lid bij algemene maatregel 

van rijksbestuur, gemeentelijke verordening of eilandsraadsverordening is 

geregeld voor de Nederlandse identiteitskaart met een geldigheidsduur 

van vijf jaren is mede van toepassing op de vervangende Nederlandse 

identiteitskaart, tenzij krachtens dat eerste tot en met vijfde lid bij 

algemene maatregel van rijksbestuur, gemeentelijke verordening of 

eilandsraadsverordening anders is bepaald. 



Artikel 26 1. Bevoegd tot het in ontvangst nemen van aanvragen voor nationale 

paspoorten, reisdocumenten voor vluchtelingen en reisdocumenten voor 

vreemdelingen, zijn: 

a. in het Europese deel van Nederland: de burgemeester, voor zover het 

personen betreft die als ingezetene in de basisregistratie personen zijn 

ingeschreven met een adres in zijn gemeente; 

b. in Aruba, Curaçao en Sint Maarten: de Gouverneur en, voor zover het 

personen betreft die in de bevolkingsadministratie van Aruba, Curaçao of 

Sint Maarten zijn opgenomen, de door de Gouverneur na overleg met 

Onze Minister daartoe aangewezen autoriteiten; 

c. in een openbaar lichaam: de gezaghebber, voor zover het personen betreft 

die in de bevolkingsadministratie van het openbaar lichaam zijn 

opgenomen, en in bij of krachtens algemene maatregel van rijksbestuur te 

bepalen gevallen; 

d. in het buitenland: Onze Minister van Buitenlandse Zaken, voor zover het 

personen betreft die zich buiten het Koninkrijk bevinden; 

e. in bijzondere door Onze Minister te bepalen gevallen: Onze Minister en de 

door hem onderscheidenlijk de door de Gouverneur na overleg met Onze 

Minister daartoe aangewezen autoriteiten. 

2. Bevoegd tot het in ontvangst nemen van aanvragen voor diplomatieke 

paspoorten en voor dienstpaspoorten is Onze Minister van Buitenlandse 

Zaken. 

3. Bevoegd tot het in ontvangst nemen van aanvragen voor reisdocumenten 

als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder f en g, zijn Onze Minister en de 

door hem daartoe aangewezen autoriteiten, de Gouverneur en de door 

hem na overleg met Onze Minister daartoe aangewezen autoriteiten en in 

het buitenland Onze Minister van Buitenlandse Zaken voor zover het 

personen betreft die zich buiten het Koninkrijk bevinden. 

4. Bevoegd tot het in ontvangst nemen van aanvragen voor Nederlandse 

identiteitskaarten en vervangende Nederlandse identiteitskaarten zijn de 

in het eerste lid onder a, d en e bedoelde autoriteiten. 

     

Artikel 40 1. Bevoegd tot het verstrekken van nationale paspoorten, reisdocumenten 

voor vluchtelingen en reisdocumenten voor vreemdelingen, zijn: 

     



a. in het Europese deel van Nederland: de burgemeester, voor zover het 

personen betreft die als ingezetene in de basisregistratie personen zijn 

ingeschreven met een adres in zijn gemeente; 

b. in Aruba, Curaçao en Sint Maarten: de Gouverneur en, voor zover het om 

verstrekking van nationale paspoorten gaat aan personen die in de 

bevolkingsadministratie van Aruba, Curaçao of Sint Maarten zijn 

opgenomen, de door de Gouverneur na overleg met Onze Minister daartoe 

aangewezen autoriteiten; 

c. in een openbaar lichaam: de gezaghebber, voor zover het personen betreft 

die in de bevolkingsadministratie van het openbaar lichaam zijn 

opgenomen, en in bij of krachtens algemene maatregel van rijksbestuur te 

bepalen gevallen; 

d. in het buitenland: Onze Minister van Buitenlandse Zaken, voor zover het 

personen betreft die zich buiten het Koninkrijk bevinden; 

e. in bijzondere door Onze Minister te bepalen gevallen: Onze Minister en de 

door hem daartoe aangewezen autoriteiten. 

2. Bevoegd tot het verstrekken van diplomatieke paspoorten en 

dienstpaspoorten is Onze Minister van Buitenlandse Zaken. 

3. Bevoegd tot het verstrekken van reisdocumenten als bedoeld in artikel 2, 

eerste lid, onderdelen f en g, zijn: 

a. Onze Minister en de door hem daartoe aangewezen autoriteiten; 

b. de Gouverneur en de door hem na overleg met Onze Minister daartoe 

aangewezen autoriteiten; 

c. In het buitenland: Onze Minister van Buitenlandse Zaken voor zover het 

personen betreft die zich buiten het Koninkrijk bevinden. 

4. Bevoegd tot het verstrekken van Nederlandse identiteitskaarten en 

vervangende Nederlandse identiteitskaarten zijn de in het eerste lid onder 

a, d en e bedoelde autoriteiten. 

5. Verstrekking van een reisdocument op grond van artikel 14 of 15 aan een 

persoon die in het Europese deel van Nederland is toegelaten, vindt slechts 

plaats nadat Onze Minister van Justitie in overeenstemming met Onze 

Minister van Buitenlandse Zaken heeft vastgesteld dat aan de 

voorwaarden voor een aanspraak in de genoemde artikelen is voldaan. 



6. Verstrekking van een reisdocument op grond van artikel 12, 14 of 15 aan 

een persoon die in een openbaar lichaam is toegelaten, vindt slechts plaats 

nadat Onze Minister van Justitie in overeenstemming met Onze Minister 

van Buitenlandse Zaken heeft vastgesteld dat aan de voorwaarden voor 

een aanspraak in de genoemde artikelen is voldaan. 

7. Verstrekking van een reisdocument op grond van de artikelen 11 tot en 

met 15 aan een persoon die in Aruba, Curaçao of Sint Maarten is 

toegelaten, vindt slechts plaats nadat door de Gouverneur is vastgesteld 

dat aan de daar geldende voorwaarden voor een aanspraak op grond van 

de artikelen 11 tot en met 15 is voldaan. 

8. Bij regeling van Onze Minister in overeenstemming met Onze Minister van 

Justitie en met Onze Minister van Buitenlandse Zaken kunnen regels 

worden gesteld over de verstrekking van reisdocumenten op grond van de 

artikelen 12, 14 of 15 aan personen die in Aruba, Curaçao of Sint Maarten 

zijn toegelaten. 

 

  



Taakveld: 0.2 Burgerzaken 

Wet:  Wegenverkeerswet  

  Taak Beleidsdoe
len 

Regelgeving Samenwer
king 

Toezicht 

Aspect 1: Decentrale 
autonomie gemeten 
aan de hand van 
beleidsvrijheid 

 Score beleidsvrijheid:  

- Verplichte taken met veelvoorschriften:  niet beleidsvrij 
 

Verplichte 

taak 
 Voor-

geschreven 

toepassing 

 Informatie-

plicht 

 

Aspect 2: Toedeling 
van bevoegdheden 
aan 
bestuursorganen 

Voorgeschreven toepassing 

 
 

 

Aspect 3: Regionaal 
bestuur 

Geen voorschriften  

 

Aspect 4: 
Beleidscriteria voor 
taaktoedeling 

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is in 2018 een experiment gestart 

met het langs elektronische weg aanvragen van rijbewijzen. In 2017 heeft het 

kabinet de juridische basis (AmvB) hiervoor vastgesteld. “Het experiment maakt 

het in de eerste plaats mogelijk om het elektronische aanvraagproces in een 

beperkte setting te testen, zonder dat dit ten koste gaat van de betrouwbaarheid. 

Daarbij wordt onderzocht of de elektronische aanvraag inderdaad leidt tot 

vereenvoudiging van het aanvraagproces, of het elektronische aanvraagproces 

goed verloopt en of het mogelijk is door middel van de digitalisering de 

fraudebestendigheid van het aanvraag- en afgifteproces van het rijbewijs te 

versterken.” Dit is in 2020 geëvalueerd door Ecorys. Conclusie is dat het aantal 

stappen voor burgers hetzelfde blijft, voor de gemeenten wordt het minder. Uit 

het onderzoek blijkt dat gemeenten voor het digitaal aanvragen van rijbewijzen 

minder taken hoeven uit te voeren, terwijl de RDW meer taken moet uitvoeren. 

De leges zijn ten tijde van de proef gelijk gehouden. Bij voortzetting zal een 

nieuwe verdeelsleutel opgesteld moeten worden, waarin de partijen worden 

vergoed naar de uitgevoerde werkzaamheden. 

 

 



Geen documentatie aangetroffen waarin criteria voor taaktoedeling zijn 

benoemd. 

 Democratische controle Onbekend 

 Schaal van de taak Onbekend 

 Nabijheid Onbekend 

 Doelmatigheid en effectiviteit Onbekend 

 Anders: Niet genoemd 

 

Aspect 5: 
Uitvoeringsformat 

  

 Reeds implementatie voorafgaand aan wet? Onbekend, geen documentatie aangetroffen over implementatie voorafgaand 
aan de invoering van de wet in 1994. 

 Invloed uitvoeringsformat op wettelijke inrichting Niet van toepassing 

 

Aspect 6: 
Basisprincipes voor 
de financiële 
arrangementen 

 
 

 

 In retrospectief een goede kosteninschatting gemaakt? Onbekend, geen documentatie gevonden over kosteninschatting in 
retrospectief. 

 Financiële overgangsbepalingen? Nee, geen financiële overgangsbepalingen opgenomen in de wet. 

 Vorm overgangsarrangement Niet van toepassing 

 Actueel financieel arrangement Algemene uitkering 

 
Bronnen:  
MvT, Evaluatie Ecorys mei 2020. 

Wegenverkeerswet  

Artikel 116 1. Een rijbewijs wordt overeenkomstig bij algemene maatregel van bestuur 

vastgestelde regels afgegeven door de burgemeester van de gemeente 

waar de aanvrager op het tijdstip van de aanvraag als ingezetene met een 

adres was ingeschreven in de basisregistratie personen of, in de bij 

algemene maatregel van bestuur bepaalde gevallen, door de Dienst 

Wegverkeer. 

Verplichte 

taak 

 Voor-

geschreven 

toepassing 

 Informatie-plicht 



2. De in het eerste lid bedoelde regels kunnen mede betrekking hebben op de 

bestelling, het transport en de beveiliging van rijbewijzen, de met 

betrekking tot de afgifte van rijbewijzen te voeren administratie en de in 

het kader van de afgifteprocedure te treffen beveiligingsmaatregelen. Bij 

ministeriële regeling kunnen ter uitvoering van die regels nadere regels 

worden vastgesteld. 

  



Taakveld: 0.2 Burgerzaken 

Wet:  Wet basisregistratie personen  

Aspect 1: Decentrale 
autonomie gemeten 
aan de hand van 
beleidsvrijheid 

 Score beleidsvrijheid:  

- Verplichte taken met veel voorschriften:  niet beleidsvrij 
 

Verplichte 

taak 
Geen 
voorschrift
en 

Voor-

geschreven 

toepassing 

Geen 
voorschrift
en 

Informatie-

plicht 

 

Aspect 2: Toedeling 
van bevoegdheden 
aan 
bestuursorganen 

Voorgeschreven toepassing 

 
 

 

Aspect 3: Regionaal 
bestuur 

Geen voorschriften  

 

Aspect 4: 
Beleidscriteria voor 
taaktoedeling 

  

 Democratische controle Onbekend 

 Schaal van de taak Onbekend 

 Nabijheid Onbekend 

 Doelmatigheid en effectiviteit Onbekend 

 Anders: Niet genoemd 

 

Aspect 5: 
Uitvoeringsformat 

Bron: MvT, kamerbrief 2020-0000533798,  
Bevat geen beschrijving van experimenten voorafgaand aan de invoering in 2019. 
Wel lopen er nu experimenten: De VNG en enkele gemeenten werken in een 
periode van twee jaar aan een project Experiment BRP. In mijn brief van 4 
november meldde ik uw Kamer de wens van de VNG om daarmee te starten. In 
het project werkt een klein multidisciplinair team voor een periode van twee jaar 
aan nieuwe oplossingen voor het registreren en ontsluiten van persoonsgegevens 
bij gemeenten. Ze realiseren prototypes, zoals bijvoorbeeld een 
burgerzakenmodule voor het registreren van een geboorte. Er wordt daarbij 
gebruikt gemaakt van broncode en datamodel van de stopgezette Operatie BRP. 
Het experiment levert informatie over de (on)haalbaarheid van de verschillende 

 



(technische) oplossingen voor mogelijk een nieuwe BRP-voorziening. De 
kamerbrief kondigt een aantal wijzigingen aan.  

 Reeds implementatie voorafgaand aan wet? Onbekend, MvT bevat geen beschrijving van experimenten voorafgaand aan de 
invoering in 2019. 

 Invloed uitvoeringsformat op wettelijke inrichting Niet van toepassing 

 

Aspect 6: 
Basisprincipes voor 
de financiële 
arrangementen 

Geen documentatie gevonden over kosteninschatting in retrospectief. 
 
 

 

 In retrospectief een goede kosteninschatting gemaakt? Onbekend, geen documentatie gevonden over kosteninschatting in 
retrospectief. 

 Financiële overgangsbepalingen? Nee, geen financiële overgangsbepalingen opgenomen in de wet. 

 Vorm overgangsarrangement Nvt 

 Actueel financieel arrangement Algemene uitkering 

 
Bronnen: MvT, kamerbrief 2020-0000533798, 

Wet basisregistratie personen 

Artikel 1.4 1. Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het 

bijhouden van persoonsgegevens in de basisregistratie overeenkomstig 

afdeling 1 van hoofdstuk 2. 

2. Onze Minister is verantwoordelijk voor het bijhouden van 

persoonsgegevens in de basisregistratie overeenkomstig afdeling 2 van 

hoofdstuk 2. 

Verplichte 

taak 

 Voor-

geschreven 

toepassing 

 Informatie-plicht 

Artikel 1.5 1. Onze Minister is verantwoordelijk voor de verstrekking van gegevens uit de 

basisregistratie die hij doet bij of krachtens hoofdstuk 3. 

2. Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de 

verstrekking van gegevens uit de basisregistratie die hij doet bij of 

krachtens hoofdstuk 3. 

     

Artikel 1.9 1. De basisregistratie bestaat uit gemeentelijke en centrale voorzieningen. 

2. Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de 

gemeentelijke voorziening. 

3. Onze Minister is verantwoordelijk voor de centrale voorzieningen. 

     



4. Onze Minister draagt zorg voor een stelsel van berichtuitwisseling ten 

behoeve van de bijhouding en de raadpleging van de basisregistratie en de 

systematische verstrekking van gegevens. 

Artikel 1.10 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld 

omtrent: 

a. de technische en administratieve inrichting en werking en de beveiliging 

van de basisregistratie; 

b. de uitwisseling van berichten tussen de centrale voorzieningen en de 

gemeentelijke voorzieningen en tussen de centrale voorzieningen en de 

overheidsorganen waaraan en derden aan wie systematisch gegevens 

worden verstrekt. 

     

Artikel 1.11 1. Het college van burgemeester en wethouders draagt zorg dat de 

gemeentelijke voorziening functioneert overeenkomstig de regels, bedoeld 

in artikel 1.10. 

2. Onze Minister draagt zorg dat de centrale voorzieningen functioneren 

overeenkomstig de regels, bedoeld in artikel 1.10. 

3. Het overheidsorgaan waaraan of de derde aan wie systematisch gegevens 

worden verstrekt draagt zorg dat de uitwisseling van berichten in verband 

met de systematische verstrekking van gegevens van zijn kant geschiedt 

overeenkomstig de regels, bedoeld in artikel 1.10. 

     

Artikel 1.14 1. De gemeenten en de overheidsorganen waaraan en derden aan wie op 

grond van artikel 3.2, 3.3, 3.13 of 3.14 gegevens worden verstrekt of 

informatie ter beschikking wordt gesteld, dragen bij in de kosten in 

verband met de uitvoering van deze wet. Indien een van deze betrokkenen 

geen rechtspersoonlijkheid bezit, komt de bijdrage ten laste van de 

rechtspersoon waartoe de betrokkene behoort. 

2. Bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald welke categorieën van 

kosten het betreft en worden de grondslagen bepaald van de bijdragen van 

de betrokkenen. 

3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels 

gesteld omtrent de vaststelling en de betaling van de bijdragen. Daarbij 

kan worden bepaald dat Onze Minister het in rekening te brengen bedrag 

op nul vaststelt, voor zover een voorziening is getroffen in de begroting 

     



van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties die in de 

plaats treedt van de bijdrage van de betrokkene. 

Artikel 2.68 1. Een aangewezen bestuursorgaan kan Onze Minister verzoeken om een 

persoon in te schrijven in de basisregistratie. 

2. Het bestuursorgaan verzoekt alleen om inschrijving als het zelf gegevens 

over de betrokkene verwerkt in verband met de uitoefening van zijn taak. 

3. Het bestuursorgaan verzoekt niet om inschrijving dan nadat de identiteit 

van de betrokkene deugdelijk is vastgesteld. 

4. Het bestuursorgaan verzoekt niet om inschrijving als de betrokkene op 

grond van de eerste afdeling van dit hoofdstuk voor inschrijving in 

aanmerking komt. 

     

  



Taakveld: 0.2 Burgerzaken 

Wet:  Kieswet  

Samenvatting   

 

  Taak Beleidsvrij
heid 

Regelgeving Samenwer
king 

Toezicht 

Aspect 1: Decentrale 
autonomie gemeten 
aan de hand van 
beleidsvrijheid 

 Score beleidsvrijheid:  

- Verplichte taken met veel voorschriften:  niet beleidsvrij 
 

Verplichte 

taak 

Geen voor-

schriften 

Voor-

geschreven 

toepassing 

Geen voor-

schriften 

Informatie-

plicht 

 

Aspect 2: Toedeling 
van bevoegdheden 
aan 
bestuursorganen 

Voorgeschreven toepassing 

 
 

 

Aspect 3: Regionaal 
bestuur 

Geen voorschriften  

 

Aspect 4: 
Beleidscriteria voor 
taaktoedeling 

  

 Democratische controle Onbekend, geen documentatie over aangetroffen 

 Schaal van de taak Onbekend, geen documentatie over aangetroffen 

 Nabijheid Onbekend, geen documentatie over aangetroffen 

 Doelmatigheid en effectiviteit Onbekend, geen documentatie over aangetroffen 

 Anders: Niet genoemd 

 

Aspect 5: 
Uitvoeringsformat 

Bron: MvT 
Er is sprake geweest van experimenten in de Kieswet in de loop der jaren. In de 
memorie van toelichting wordt hieraan wel gerefereerd, net als aan adviezen van 
de Kiesraad. In hoeverre dit kan worden gezien als implementatie voorafgaand 
aan de wet, is niet vast te stellen. 

 

 Reeds implementatie voorafgaand aan wet? Onbekend 

 Invloed uitvoeringsformat op wettelijke inrichting Niet van toepassing 



 

Aspect 6: 
Basisprincipes voor 
de financiële 
arrangementen 

 
 

 

 In retrospectief een goede kosteninschatting gemaakt? Onbekend, geen documentatie gevonden over kosteninschatting in 
retrospectief. 
 

 Financiële overgangsbepalingen? Nee, geen financiële overgangsbepalingen opgenomen in de wet. 

 Vorm overgangsarrangement Nvt 

 Actueel financieel arrangement Algemene uitkering 

 
Bronnen:  
MvT 

Kieswet 

Artikel D1 Burgemeester en wethouders registreren de kiesgerechtigdheid van de 

ingezetenen van de gemeente. 

Verplichte 

taak 

 Voor-

geschreven 

toepassing 

 Informatie-plicht 

Artikel D9 Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld met 

betrekking tot de registratie van de kiesgerechtigdheid, onder meer over: 

a. de indiening van een aanvraag, de beslissing op een aanvraag en de 

verstrekking van formulieren, bedoeld in artikel D 3; en 

b. ambtshalve wijzigingen als bedoeld in artikel D 6. 

     

Artikel E3 1. Burgemeester en wethouders stellen één of meer stembureaus in de 

gemeente in. 

2. De stembureaus voor de verkiezing van de leden van provinciale staten zijn 

tevens de stembureaus voor de verkiezing van de leden van het algemeen 

bestuur. 

3. Een stembureau bestaat uit een bij algemene maatregel van bestuur vast 

te stellen aantal leden, van wie er één voorzitter is. 

     

Artikel E4 1. Burgemeester en wethouders benoemen tijdig voor elke verkiezing de 

leden van elk stembureau en een voldoend aantal plaatsvervangende 

leden. 

2. Als lid en plaatsvervangend lid van het stembureau kunnen worden 

benoemd degenen die op de dag van de stemming de leeftijd van achttien 

     



jaar hebben bereikt en na het volgen van een training naar het oordeel van 

burgemeester en wethouders over voldoende kennis en vaardigheden 

beschikken op het terrein van het verkiezingsproces, met uitzondering van 

degenen: 

a. die op de dag van de kandidaatstelling bij onherroepelijke rechterlijke 

uitspraak van het kiesrecht zijn ontzet; 

b. die als lid van het hoofdstembureau dan wel het centraal stembureau voor 

de desbetreffende verkiezing zijn benoemd; 

c. die als stembureaulid bij een vorige verkiezing hebben gehandeld of een 

handeling hebben nagelaten in strijd met het bij of krachtens deze wet 

bepaalde. 

3. Het lidmaatschap van het stembureau eindigt van rechtswege nadat over 

de toelating van de gekozenen is beslist. 

4. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld 

over de training, waaronder regels over een toets. Hierbij kan worden 

bepaald dat uitsluitend degenen die de toets met goed gevolg hebben 

afgelegd als lid of plaatsvervangend lid van het stembureau kunnen 

worden benoemd. 

Artikel N11 1. Het proces-verbaal wordt met de verzegelde pakken, bedoeld in artikel N 

2, alsmede met die, bedoeld in artikel N 9, door de voorzitter of een door 

hem aan te wijzen ander lid van het stembureau naar de burgemeester 

overgebracht. 

2. Nadat de burgemeester van alle in zijn gemeente gevestigde stembureaus 

het proces-verbaal heeft ontvangen, stelt hij ten aanzien van iedere 

kandidaat en iedere lijst vast het aantal stemmen dat in zijn gemeente op 

die kandidaat, onderscheidenlijk die lijst, is uitgebracht. 

3. De burgemeester stelt tevens vast: 

a. het aantal blanco stemmen; 

b. het aantal ongeldige stemmen; 

c. het aantal stemmen dat bij volmacht is uitgebracht; en 

d. het verschil tussen het aantal kiezers dat tot de stemming is toegelaten en 

het aantal stemmen dat is geteld. Voor zover mogelijk geeft de 

burgemeester hiervoor een verklaring. 

     



4. De burgemeester van ’s-Gravenhage maakt bij de vaststelling, bedoeld in 

het tweede en derde lid, apart melding van het aantal stemmen dat ten 

aanzien van iedere kandidaat en iedere lijst in de briefstembureaus op die 

kandidaat, onderscheidenlijk die lijst, is uitgebracht. 

5. Voor de in het tweede en derde lid bedoelde vaststelling wordt gebruik 

gemaakt van een formulier waarvoor bij ministeriële regeling een model 

wordt vastgesteld. 

Artikel N12 1. De burgemeester brengt de processen-verbaal en de opgave van de door 

hem vastgestelde aantallen stemmen onverwijld over naar het 

hoofdstembureau. Tevens legt hij een afschrift van deze stukken 

onverwijld voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis totdat over de 

toelating van de gekozenen is beslist. 

2. De burgemeester brengt de pakken, bedoeld in artikel N 9, op verzoek van 

het centraal stembureau over naar het centraal stembureau. 

3. De burgemeester bewaart de pakken, bedoeld in de artikelen N 2 en N 9, 

die niet naar het centraal stembureau zijn overgebracht, en de afschriften, 

bedoeld in het eerste lid, drie maanden nadat over de toelating van de 

gekozenen is beslist. Daarna vernietigt hij deze stukken onmiddellijk, tenzij: 

a. de officier van justitie of de rechter-commissaris in het kader van een 

strafrechtelijk onderzoek een verzoek heeft gedaan tot overdracht van 

deze stukken, in welk geval de vernietiging plaatsvindt nadat dit onderzoek 

is afgerond; 

b. strafvervolging is ingesteld wegens een strafbaar gestelde gedraging in de 

Kieswet, de artikelen 125 tot en met 129 van het Wetboek van Strafrecht 

of de artikelen 131 tot en met 135 van het Wetboek van Strafrecht BES, in 

welk geval de vernietiging plaatsvindt nadat er een onherroepelijke 

rechterlijke uitspraak is. 

4. Van de vernietiging wordt proces-verbaal opgemaakt. 

     

  



Taakveld: 0.2 Burgerzaken 

Wet:  maximum tarieven rijbewijs en paspoortgelden  

 

  Taak Beleidsdoe
len 

Regelgeving Samenwer
king 

Toezicht 

Aspect 1: Decentrale 
autonomie gemeten 
aan de hand van 
beleidsvrijheid 

 Score beleidsvrijheid:  

- Verplichte taken met veel voorschriften:  niet beleidsvrij 
 

Verplichte 

taak 
 Voor-

geschreven 

toepassing 

 Informatie-

plicht 

 

Aspect 2: Toedeling 
van bevoegdheden 
aan 
bestuursorganen 

Voorgeschreven toepassing 

 
 

 

Aspect 3: Regionaal 
bestuur 

Geen voorschriften  

 

Aspect 4: 
Beleidscriteria voor 
taaktoedeling 

Het betreft maximumtarieven waar de gemeente van mag afwijken naar 

beneden. De meeste gemeenten hanteren het maximumtarief.  In het besluit is 

niet toegelicht waarom gekozen is voor maximumtarieven. 

 

 Democratische controle Onbekend, geen documentatie over aangetroffen 

 Schaal van de taak Onbekend, geen documentatie over aangetroffen 

 Nabijheid Onbekend, geen documentatie over aangetroffen 

 Doelmatigheid en effectiviteit Onbekend, geen documentatie over aangetroffen 

 Anders: Niet genoemd 

 

Aspect 5: 
Uitvoeringsformat 

Bron: MvT 
Bevat geen beschrijving van experimenten. In 2013 (1991 was invoeringsdatum 
van de wet) is geëxperimenteerd met paspoortbezorging. Dat lijkt nu 
uitvoeringspraktijk bij veel gemeenten. 

 

 Reeds implementatie voorafgaand aan wet? Onbekend, Bron: MvT 
Bevat geen beschrijving van experimenten. In 2013 (1991 was invoeringsdatum 
van de wet) is geëxperimenteerd met paspoortbezorging. Dat lijkt nu 
uitvoeringspraktijk bij veel gemeenten. 



 Invloed uitvoeringsformat op wettelijke inrichting Niet van toepassing 

 

Aspect 6: 
Basisprincipes voor 
de financiële 
arrangementen 

 
 

 

 In retrospectief een goede kosteninschatting gemaakt? Niet bekend, geen documentatie gevonden over kosteninschatting in 
retrospectief. Jaarlijks brengt de VNG wel advies uit over de maximumtarieven.  

 Financiële overgangsbepalingen? Nee, geen financiële overgangsbepalingen opgenomen in de wet. 

 Vorm overgangsarrangement Nvt 

 Actueel financieel arrangement Algemene uitkering 

 
Bronnen:  
Besluiten en regelingen 

maximum tarieven rijbewijs en paspoortgelden 

Regeling tarieven 

dienst wegverkeer 

Jaarlijks worden de tarieven vastgesteld door de RDW.  Verplichte 

taak 

 Voor-

geschreven 

toepassing 

 Informatie-plicht 

Besluit paspoort-

gelden 

Landelijk worden maximumtarieven vastgesteld voor paspoorten en 

identiteitskaarten 

Verplichte 

taak 

 Voor-

geschreven 

toepassing 

 Informatie-plicht 

 

 

  



 

1. Scope taakveld 
 

Toelichting 

0.4 - Overhead 

Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces: 

– financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie; 

– personeel en organisatie; 

– de gemeentesecretaris; 

– inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement); 

– juridische zaken; 

– bestuurszaken en bestuursondersteuning; 

– informatievoorziening en automatisering van PIOFACH-systemen; 

– facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging); 

– documentaire informatievoorziening (DIV); 

– managementondersteuning primair proces. 
 

Tot dit taakveld behoort niet: 

– ondersteuning van de raad, de griffie maakt geen deel uit van de ambtelijke organisatie, dit hoort onder taakveld 0.1; 

– archieven met een historische betekenis horen onder taakveld 5.4; 

– een bijdrage aan/van een verbonden partij, zoals een gemeenschappelijke regeling, als vergoeding voor de uitvoering van taken. Deze moet worden verantwoord op het 

taakveld/de taakvelden waar de verbonden partij werkzaam voor is. 
 

Wettelijk kader 

▪ BBV 
 
 
  

Factsheet bepaling beleidsvrijheid  

Gemeenten 
Taakveld 0.4 Overhead 



2. Analyse bevindingen op niveau taakveld tevens op wettelijk niveau (maar één wet) 
 

Taakveld: 0.4 Overhead 

Samenvatting gehele 
taakveld 

  

 

  Taak Beleidsdoe
len 

Regelgeving Samenwer
king 

Toezicht 

Aspect 1: Decentrale 
autonomie gemeten 
aan de hand van 
beleidsvrijheid 

Het BBV beschrijft vrij uitgebreid op welke wijze de gemeente verplicht aan dit 
taakveld invulling moet geven. Sprake is van interveniërend toezicht door een 
hogere overheid (artikel 203 Gemeentewet).  
 

Score beleidsvrijheid:  

- Verplichte taken met veel voorschriften: niet beleidsvrij 

Verplichte 

taak 
Geen 

beperkingen 
Voor-

geschreven 

toepassing 

Geen 

voorschrifte

n 

Interve-

niërend 

toezicht 

 

Aspect 2: Toedeling 
van bevoegdheden 
aan 
bestuursorganen 

Voorgeschreven toepassing 

 
 

 

Aspect 3: Regionaal 
bestuur 

Geen voorschriften  

 

Aspect 4: 
Beleidscriteria voor 
taaktoedeling 

  

 Democratische controle Ja, In de toelichting (2003) op het BBV wordt het volgende doel van het besluit 

genoemd; 

Paragraaf 1.1 Doel van het besluit 

– De Provinciewet en Gemeentewet schrijven voor dat provincies 

respectievelijk gemeenten een begroting, meerjarenraming, 

jaarrekening en jaarverslag maken en geven enkele vereisten waaraan 

de genoemde documenten dienen te voldoen. Artikel 190 van de 

Provinciewet en artikel 186 van de Gemeentewet bepalen dat de 

begroting, de begrotingswijzigingen, de meerjarenraming, het 



jaarverslag en de jaarrekening, van provincies en gemeenten voldoen 

aan bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te geven regels. 

Voor de begrotingsjaren 1995 tot en met 2003 gold het Besluit 

comptabiliteitsvoorschriften 1995. Vanaf begrotingsjaar 2004 geldt 

het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. 
Dit besluit beoogt zodanige eisen aan de genoemde documenten te stellen dat 
gewaarborgd is dat de door diverse partijen benodigde informatie wordt 
geleverd. In de eerste plaats is dat de informatiebehoefte van provinciale staten 
respectievelijk de raad. De waarborging van de informatiebehoefte van deze 
organen staat bij dit besluit voorop, omdat het budgetrecht een van de 
belangrijkste rechten van provinciale staten respectievelijk de raad is. In de 
tweede plaats hebben burgers en maatschappelijke organisaties recht op 
informatie. In principe moet de informatie voor provinciale staten en de raad 
ook in die behoefte kunnen voorzien. Voorts hebben gedeputeerde staten en 
het college informatiebehoeften met het oog op hun taak de provincie of 
gemeente te besturen. Ten slotte, hebben diverse derden informatiebehoeften: 
toezichthouders, voor het beoordelen van de sluitendheid van de begroting en 
rekening; het rijk voor de evaluatie van het provincie- en het gemeentefonds en 
de financiële verhouding in een breder perspectief en het CBS, vanwege de 
behoefte aan informatievoorziening op macro-economisch niveau en op 
Europees niveau. 

 Schaal van de taak Onbekend, maar lijkt niet waarschijnlijk 

 Nabijheid Onbekend, maar lijkt niet waarschijnlijk 

 Doelmatigheid en effectiviteit Ja, Het voorliggende wetsvoorstel beoogt een efficiënte en kwalitatief 
hoogwaardige organisatie van de brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, 
rampenbestrijding en crisisbeheersing onder één regionale bestuurlijke regie te 
realiseren. Door de aansturing van de brandweer, de geneeskundige 
hulpverlening en politie op regionaal niveau te beleggen is een adequate 
aansturing gewaarborgd van de diensten die bij de primaire hulpverlening bij 
rampen en crises worden ingezet.  
 

 Anders: Niet genoemd 

 

Aspect 5: 
Uitvoeringsformat 

Wel is sprake van experimenten gedurende de looptijd van de wet (bijvoorbeeld 
in het kader van grondexploitaties), maar deze lijken geen betrekking te hebben 
op de taken zoals beschreven bij het taakveld. 

 

 Reeds implementatie voorafgaand aan wet? Onbekend, geen documentatie over experimenten voorafgaand aan de wet 
gevonden. 



 Invloed uitvoeringsformat op wettelijke inrichting Niet van toepassing 

 

Aspect 6: 
Basisprincipes voor 
de financiële 
arrangementen 

 
 

 

 In retrospectief een goede kosteninschatting gemaakt? Onbekend, geen documentatie over aangetroffen 

 Financiële overgangsbepalingen? Nee 

 Vorm overgangsarrangement Niet van toepassing 

 Actueel financieel arrangement Algemene uitkering 

Bronnen:  
MvT BBV 2003. 
INVENTARISATIE Regeling 

BBV 

Artikel 8 1. Het programmaplan bevat: 

a. de te realiseren programma's; 

b. een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen; 

c. een overzicht van de kosten van overhead; 

d. het bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting, en 

e. het bedrag voor onvoorzien. 

Verplichte 
taak 

Geen 
beperkingen 

Voor-
geschreven 
toepassing 

Geen 
voorschrif
ten 

Interve-niërend 
toezicht 

Artikel 17 Het overzicht van baten en lasten in de begroting bevat: 

a. per programma, of per programmaonderdeel als bedoeld in artikel 8, vierde 

lid, de raming van de baten en lasten en het saldo; 

b. het overzicht van de geraamde algemene dekkingsmiddelen, de geraamde 

kosten van de overhead, het geraamde bedrag van de heffing voor de 

vennootschapsbelasting en het geraamde bedrag voor onvoorzien; 

c. het geraamde totaal saldo van baten en lasten, volgend uit de onderdelen a 

en b; 

d. de beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma; 

e. het geraamde resultaat, volgend uit de onderdelen c en d. 

     

Artikel 25 1. De programmaverantwoording bestaat ten minste uit: 

a. de verantwoording over de realisatie van de programma's en de overzichten 

van de algemene dekkingsmiddelen en de kosten van overhead; 

     

Artikel 27 1. Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening bevat:      



a. per programma, of per programmaonderdeel als bedoeld in artikel 8, vierde 

lid, de gerealiseerde baten en lasten en het saldo daarvan; 

b. het overzicht van de gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen, de 

gerealiseerde kosten van de overhead en het bedrag van de heffing voor de 

vennootschapsbelasting; 

 

 

  



 

1. Scope taakveld 
 

Toelichting 

0.61 - OZB woningen 

Tot dit taakveld behoort de onroerend zaakbelasting op de woning: 

– belasting op eigendom woningen; 

– heffing en waardering woningen; 

– uitvoering OZB; 

– bezwaar en beroep. 
 

0.62 - OZB niet-woningen 

Tot dit taakveld behoort de onroerend zaakbelasting op niet-woningen: 

– belasting op eigendom en gebruik bedrijven, heffing en waardering onroerende zaken; 

– heffingen invordering; 

– bezwaar en beroep. 
 

Wettelijk kader 

▪ Wet waardering onroerende zaken 

▪ Gemeentewet 

▪ Gemeenten kunnen de ozb niet helemaal vrij bepalen, ze zijn gebonden aan maximum tariefstijgingen. Hiervoor stelt de overheid elk jaar een zogenaamde macronorm 

vast. Dit betekent dat de ozb in principe niet meer mag stijgen dan rond de 3%. Gemeenten zijn echter niet verplicht zich aan de macronorm te houden, het gaat slechts 

om een richtlijn. Er is geen echt dwangmiddel vanuit de overheid om gemeentes die de ozb te veel verhogen te dwingen om de ozb weer te verlagen. Vereniging Eigen 

Huis pleit er daarom al jaren voor om de macronorm om te vormen tot een bindende norm. 

▪ Strikt genomen overtreden de gemeenten waar de ozb meer dan drie procent stijgt, de regels niet. De afspraak geldt voor het collectief: alle gemeenten samen moeten 

gemiddeld onder een prijsstijging van drie procent blijven. Dat zorgt ervoor dat de verschillen fors zijn en dat niet elke gemeente zich geroepen voelt zich aan die norm 

te houden.  

 

  

Factsheet bepaling beleidsvrijheid  

Gemeenten 

Taakveld 061 OZB woningen 

Taakveld 062 OZB niet-woningen 



2. Analyse bevindingen op niveau taakveld 

 
Taakveld: 0.61 en 0.62 OZB woningen en niet-woningen 

Samenvatting gehele 
taakveld 

  

 

  Taak Beleidsdoe
len 

Regelgeving Samenwer
king 

Toezicht 

Aspect 1: Decentrale 
autonomie gemeten 
aan de hand van 
beleidsvrijheid 

 De gemeente is verplicht de WOZ uit te voeren, de heffing van de OZB is een 
optionele taak. In termen van beleidsdoelen is sprake van een bandbreedte. De 
gemeente is niet geheel vrij in het heffen van OZB, maar is begrensd in de 
onroerende zaken waarop belasting geheven kan worden. Opgemerkt moet 
worden dat het optionele karakter wel onder druk staat van de korting die 
gemeenten krijgen op het gemeentefonds. Met andere woorden: het niet heffen 
van OZB wordt niet bepaald gestimuleerd door het Rijk. 
 

Score beleidsvrijheid:  

- Optionele taken met voorschriften: gering beleidsvrij 

Optionele 

taak 
Band-

breedte 
Verordenende 

bevoegdheid 
Geen 

voorschrif-

ten 

Informatie-

plicht 

 

Aspect 2: Toedeling 
van bevoegdheden 
aan 
bestuursorganen 

Verordenende bevoegdheid   

 

Aspect 3: Regionaal 
bestuur 

Geen voorschriften  

 

Aspect 4: 
Beleidscriteria voor 
taaktoedeling 

  

 Democratische controle Onbekend 

 Schaal van de taak Onbekend 

 Nabijheid Onbekend 

 Doelmatigheid en effectiviteit Onbekend 

 



Aspect 5: 
Uitvoeringsformat 

  

 Reeds implementatie voorafgaand aan wet? Onbekend  

 Invloed uitvoeringsformat op wettelijke inrichting Niet van toepassing 

 

Aspect 6: 
Basisprincipes voor 
de financiële 
arrangementen 

 
 

 

 In retrospectief een goede kosteninschatting gemaakt? Nee 

 Financiële overgangsbepalingen? Ja 

 Vorm overgangsarrangement Geen 

 Actueel financieel arrangement Algemene uitkering 

Bronnen:  
MvT 

  



3. Onderliggende analyse op niveau van wet- en regelgeving 

 
Taakveld 0.61 en 0.62 OZB Woningen (061), OZB niet woningen (062) 

Wet:  WOZ  

Samenvatting   

 

  Taak Beleidsdoe
len 

Regelgeving Samenwer
king 

Toezicht 

Aspect 1: Decentrale 
autonomie gemeten 
aan de hand van 
beleidsvrijheid 

 Score beleidsvrijheid:  

- Verplichte taken met veel voorschriften:  niet beleidsvrij 
 

Verplichte 

taak 
nvt Voorgeschreven 

toepassing 
nvt Informatie-

plicht 

 

Aspect 2: Toedeling 
van bevoegdheden 
aan 
bestuursorganen 

Voorgeschreven toepassing 

 
 

 

Aspect 3: Regionaal 
bestuur 

Geen voorschriften  

 

Aspect 4: 
Beleidscriteria voor 
taaktoedeling 

Bron: evaluatie WOZ 2000 + MvT 

 

Het betrof een onderzoek naar de doeltreffendheid en de effecten van de Wet 

WOZ. Bevat echter geen informatie over criteria voor taaktoedeling. Geldt 

evenmin voor MvT 

 

 Democratische controle Onbekend 

 Schaal van de taak Onbekend 

 Nabijheid Onbekend 

 Doelmatigheid en effectiviteit Onbekend 

 Anders: Niet genoemd 

 

Aspect 5: 
Uitvoeringsformat 

Bron: MvT 

 
 



 Reeds implementatie voorafgaand aan wet? Onbekend 

 Invloed uitvoeringsformat op wettelijke inrichting Niet van toepassing 

 

Aspect 6: 
Basisprincipes voor 
de financiële 
arrangementen 

Uit MvT: 
In de Wet WOZ is, bij wijze van overgangsregeling, de mogelijkheid 
opgenomen voor gemeenten die niet de behoefte hebben om naar de 
waardepeildatum 1 januari 1995 het bestand onroerende zaken opnieuw 
te taxeren, de reeds bestaande taxaties voor de onroerende zaakbelastingen met 
als peildatum 1 januari 1992, 1993 of 1994, aan te 
merken als WOZ-waarde per 1 januari 1995 (de zogenoemde fictiegemeenten). 
Inmiddels is gebleken dat veel gemeenten van deze 
overgangsregeling gebruik zullen maken. Voor de inkomstenbelasting en 
de vermogensbelasting brengt dit een te grote inbreuk op het 
uitgangspunt mee dat de heffing is gebaseerd op een actuele basis.  
 
En 
Het overgangsrecht, zoals thans is neergelegd in artikel 41, is op enkele 
punten aangevuld teneinde zeker te stellen dat de waardegegevens van 
de zogenoemde fictiegemeenten in voldoende mate aansluiten bij het 
waarderingsstelsel van de Wet WOZ. Dit impliceert dat de desbetreffende 
colleges van burgemeester en wethouders in een aantal gevallen 
correcties moeten aanbrengen op de eerder voor de onroerendezaakbelastingen 
gehanteerde waarden dan wel aanvullende waardebepalingen zullen moeten 
laten verrichten. De wenselijkheid van 
vorenbedoelde aanvullingen weegt ruimschoots op tegen de naar 
verwachting bescheiden extra uitvoeringslasten. 
 
En 
De personele gevolgen van de Wet WOZ zijn in dat kader reeds in beeld 
gebracht. Het onderhavige voorstel van wet zal voor gemeenten en 
waterschappen geen nadere gevolgen hebben. 
 
 
Geen financiële overgangsbepalingen opgenomen in de wet. 

Nee 

 In retrospectief een goede kosteninschatting gemaakt? Nee. Uit evaluatie van WOZ: 
Alle partijen hebben hun zorg geuit over de waarderingskosten die 
gepaard zijn gegaan met de invoering van de Wet WOZ. Deze blijken 
hoger dan oorspronkelijk geraamd. In opdracht van de Waarderingskamer is 
een onderzoek uitgevoerd naar de kosten die gemeenten in het kader van de 
uitvoering van de Wet WOZ maken, met als doel een verdergaande normering 



overeen te komen. Daaruit is gebleken dat er tussen gemeenten grote 
verschillen in de hoogte van de waarderingskosten zijn. 
Het onderscheid tussen aanloopkosten en structurele kosten is thans 
moeilijk te achterhalen. Dit geldt ook voor verschillen in doelmatigheid 
tussen gemeenten. Op dit moment voert de Waarderingskamer een 
benchmark uit. Naar verwachting zal die benchmark bijdragen aan de 
ontwikkeling van een stelsel van normen voor de verrekening van de 
kosten die worden gemaakt bij een kwalitatief goede uitvoering van de 
Wet WOZ tegen de laagst mogelijke kosten. De benchmark zal ook meer 
licht werpen op de hoogte en de samenstelling van de kosten. 
Ik stel mij dan ook voor om de uitkomsten van die benchmark, die 
gedurende het tweede tijdvak beschikbaar zullen komen, te gebruiken 
voor het tot stand brengen van een verdere normering van de kosten. 
 

 Financiële overgangsbepalingen? Nee. Geen financiële overgangsbepalingen opgenomen in de wet. 
 
In de Wet WOZ is, bij wijze van overgangsregeling, de mogelijkheid 
opgenomen voor gemeenten die niet de behoefte hebben om naar de 
waardepeildatum 1 januari 1995 het bestand onroerende zaken opnieuw te 
taxeren, de reeds bestaande taxaties voor de onroerende zaakbelastingen met 
als peildatum 1 januari 1992, 1993 of 1994, aan te 
merken als WOZ-waarde per 1 januari 1995 (de zogenoemde fictiegemeenten). 
Inmiddels is gebleken dat veel gemeenten van deze 
overgangsregeling gebruik zullen maken. Voor de inkomstenbelasting en de 
vermogensbelasting brengt dit een te grote inbreuk op het 
uitgangspunt mee dat de heffing is gebaseerd op een actuele basis.  
 
En 
Het overgangsrecht, zoals thans is neergelegd in artikel 41, is op enkele 
punten aangevuld teneinde zeker te stellen dat de waardegegevens van 
de zogenoemde fictiegemeenten in voldoende mate aansluiten bij het 
waarderingsstelsel van de Wet WOZ. Dit impliceert dat de desbetreffende 
colleges van burgemeester en wethouders in een aantal gevallen correcties 
moeten aanbrengen op de eerder voor de onroerendezaakbelastingen 
gehanteerde waarden dan wel aanvullende waardebepalingen zullen moeten 
laten verrichten. De wenselijkheid van 
vorenbedoelde aanvullingen weegt ruimschoots op tegen de naar 
verwachting bescheiden extra uitvoeringslasten. 
 
En 
De personele gevolgen van de Wet WOZ zijn in dat kader reeds in beeld 



gebracht. Het onderhavige voorstel van wet zal voor gemeenten en 
waterschappen geen nadere gevolgen hebben. 

 Vorm overgangsarrangement Niet van toepassing 

 Actueel financieel arrangement Algemene uitkering 

Bronnen:  
MvT, Evaluatie WOZ 

 

INVENTARISATIE Regeling 

WOZ 

Artikel 1 1. Deze wet geldt bij de bepaling, de vaststelling en de verstrekking van de 

waarde van in Nederland gelegen onroerende zaken ten behoeve van 

afnemers. 

2. Het college van burgemeester en wethouders is belast met de uitvoering 

van deze wet, tenzij de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, 

tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet, hiermee is belast. 

Verplichte 

taak 

nvt Voorgeschreven 

toepassing 

nvt Informatie-

plicht 

Artikel 18 1. De waarde van een onroerende zaak wordt bepaald naar de waarde die de 

zaak op de waardepeildatum heeft naar de staat waarin de zaak op die 

datum verkeert. 

2. De waardepeildatum ligt één jaar voor het begin van het kalenderjaar 

waarvoor de waarde wordt vastgesteld. 

3. Indien een onroerende zaak in het kalenderjaar voorafgaande aan het 

begin van het kalenderjaar waarvoor de waarde wordt vastgesteld: 

a. opgaat in een of meer andere onroerende zaken, 

b. wijzigt als gevolg van bouw, verbouwing, verbetering, afbraak of 

vernietiging, dan wel van bestemming verandert, of 

c. een verandering in waarde ondergaat als gevolg van een andere, specifiek 

voor de onroerende zaak geldende, bijzondere omstandigheid,  wordt, in 

afwijking in zoverre van het eerste lid, de waarde bepaald naar de staat 

van die zaak bij het begin van het kalenderjaar waarvoor de waarde wordt 

vastgesteld. 

4. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld ingevolge welke bij 

de waardebepaling buiten aanmerking wordt gelaten de waarde van 

onroerende zaken of onderdelen daarvan, indien die waarde geen 

onderdeel uitmaakt van de grondslag van de belastingen. 

     

  



 
Taakveld 0.61 en 0.62 OZB Woningen (061), OZB niet woningen (062) 

Wet:  Gemeentewet  

Samenvatting   

 

  Taak Beleidsdoe
len 

Regelgeving Samenwer
king 

Toezicht 

Aspect 1: Decentrale 
autonomie gemeten 
aan de hand van 
beleidsvrijheid 

 Score beleidsvrijheid:  

- Verplichte taken met veel voorschriften:  niet beleidsvrij 
 

Taak 

Verplichte 

taak  

 

Band-

breedte 
Verordenende 

bevoegdheid 
nvt Informatie-

plicht 

 

Aspect 2: Toedeling 
van bevoegdheden 
aan 
bestuursorganen 

Voorgeschreven toepassing 

 
 

 

Aspect 3: Regionaal 
bestuur 

Geen voorschriften  

 

Aspect 4: 
Beleidscriteria voor 
taaktoedeling 

Niet opgenomen in MvT waar het de OZB-heffing betreft.   

 Democratische controle Onbekend 

 Schaal van de taak Onbekend 

 Nabijheid Onbekend 

 Doelmatigheid en effectiviteit Onbekend 

 Anders: Niet genoemd 

 

Aspect 5: 
Uitvoeringsformat 

Bron: MvT 
 

 

 Reeds implementatie voorafgaand aan wet? Nee 

 Invloed uitvoeringsformat op wettelijke inrichting Niet van toepassing 

 



Aspect 6: 
Basisprincipes voor 
de financiële 
arrangementen 

Geen documentatie gevonden over kosteninschatting in retrospectief anders dan 
reeds genoemd bij WOZ. 
 
Geen financiële overgangsbepalingen opgenomen in de wet. 

 

 In retrospectief een goede kosteninschatting gemaakt? Nee 

 Financiële overgangsbepalingen? Nee 

 Vorm overgangsarrangement Geen 

 Actueel financieel arrangement Algemene uitkering 

Bronnen:  
MvT 

 

Gemeentewet 

Artikel 219 1. Behalve de gemeentelijke belastingen waarvan de heffing krachtens 

andere wetten dan deze geschiedt, worden geen andere belastingen 

geheven dan die bedoeld in de tweede en derde paragraaf van dit 

hoofdstuk. 

2. Behoudens het bepaalde in andere wetten dan deze en in de tweede en 

derde paragraaf van dit hoofdstuk kunnen de gemeentelijke belastingen 

worden geheven naar in de belastingverordening te bepalen 

heffingsmaatstaven, met dien verstande dat het bedrag van een 

gemeentelijke belasting niet afhankelijk mag worden gesteld van het 

inkomen, de winst of het vermogen. 

Optionele 

taak 

Band-

breedte 

Verordenende 

bevoegdheid 

nvt Informatie-

plicht 

Artikel 220 Ter zake van binnen de gemeente gelegen onroerende zaken kunnen onder de 

naam onroerende-zaakbelastingen worden geheven: 

a. een belasting van degenen die bij het begin van het kalenderjaar 

onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen, al dan niet 

krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht, gebruiken; 

b. een belasting van degenen die bij het begin van het kalenderjaar van 

onroerende zaken het genot hebben krachtens eigendom, bezit of beperkt 

recht. 

Optionele 

taak 

    

Artikel 220a 1. Met betrekking tot de onroerende-zaakbelastingen wordt als onroerende 

zaak aangemerkt de onroerende zaak, bedoeld in hoofdstuk III van de Wet 

waardering onroerende zaken. 

2. Een onroerende zaak dient in hoofdzaak tot woning indien de waarde die 

op grond van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken is 

vastgesteld voor die onroerende zaak in hoofdzaak kan worden 

     



toegerekend aan delen van de onroerende zaak die dienen tot woning dan 

wel volledig dienstbaar zijn aan woondoeleinden. 

Artikel 220c De heffingsmaatstaf voor de onroerende-zaakbelastingen is de op de voet van 

hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken voor de onroerende 

zaak vastgestelde waarde voor het kalenderjaar, bedoeld in artikel 220. 

     

Artikel 220d 1. In afwijking in zoverre van artikel 220c wordt bij de bepaling van de 

heffingsmaatstaf voor de onroerende-zaakbelastingen buiten aanmerking 

gelaten, voor zover dit niet reeds is geschied bij de bepaling van de in dat 

artikel bedoelde waarde, de waarde van: 

a. ten behoeve van de land- of bosbouw bedrijfsmatig geëxploiteerde 

cultuurgrond, daaronder mede begrepen de open grond, alsmede de 

ondergrond van glasopstanden, die bedrijfsmatig aangewend wordt voor 

de kweek of teelt van gewassen, zonder daarbij de ondergrond als 

voedingsbodem te gebruiken; 

b. glasopstanden, die bedrijfsmatig worden aangewend voor de kweek of 

teelt van gewassen, voor zover de ondergrond daarvan bestaat uit de in 

onderdeel a bedoelde grond; 

c. onroerende zaken die in hoofdzaak zijn bestemd voor de openbare 

eredienst of voor het houden van openbare bezinningssamenkomsten van 

levensbeschouwelijke aard, een en ander met uitzondering van delen van 

zodanige onroerende zaken die dienen als woning; 

d. één of meer onroerende zaken die deel uitmaken van een op de voet van 

de Natuurschoonwet 1928 aangewezen landgoed dat voldoet aan bij of 

krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen voorwaarden, met 

uitzondering van de daarop voorkomende gebouwde eigendommen; 

e. natuurterreinen, waaronder mede worden verstaan duinen, heidevelden, 

zandverstuivingen, moerassen en plassen, die door rechtspersonen met 

volledige rechtsbevoegdheid welke zich uitsluitend of nagenoeg uitsluitend 

het behoud van natuurschoon ten doel stellen, beheerd worden; 

f. openbare land- en waterwegen en banen voor openbaar vervoer per rail, 

een en ander met inbegrip van kunstwerken; 

g. waterverdedigings- en waterbeheersingswerken die worden beheerd door 

organen, instellingen of diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen, 

met uitzondering van de delen van zodanige werken die dienen als woning; 

h. werken die zijn bestemd voor de zuivering van riool- en ander afvalwater 

en die worden beheerd door organen, instellingen of diensten van 

 Band-

breedte 

   



publiekrechtelijke rechtspersonen, met uitzondering van de delen van 

zodanige werken die dienen als woning; 

i. een onroerende zaak of een deel daarvan waarvan de waarde ingevolge de 

gemeentelijke belastingverordening bij de bepaling van de 

heffingsmaatstaf buiten aanmerking blijft; 

j. werktuigen die van een onroerende zaak kunnen worden afgescheiden 

zonder dat beschadiging van betekenis aan die werktuigen wordt 

toegebracht en die niet op zichzelf als gebouwde eigendommen zijn aan te 

merken. 

Artikel 220f De belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Het percentage 

wordt gelijkelijk vastgesteld voor onderscheidenlijk: 

a. de belasting, bedoeld in artikel 220, onderdeel a; 

b. de belasting, bedoeld in artikel 220, onderdeel b, voor zover het 

onroerende zaken betreft die in hoofdzaak tot woning dienen; 

c. de belasting, bedoeld in artikel 220, onderdeel b, voor zover het 

onroerende zaken betreft die niet in hoofdzaak tot woning dienen. 

     

 

 

 

  



Factsheet beleidsvelden en taken decentraal bestuur  

Gemeenten 

 

 

1. Scope van het taakveld 
 

– brandbestrijding; 

– preventieve maatregelen ten behoeve van de fysieke veiligheid; 

– rampenbestrijding. 

– opruiming van explosieven als onderdeel van een grondexploitatie, deze vallen onder taakveld 8.2; 

– bijdragen van het Rijk i.v.m. opsporen en ruimen van explosieven, deze horen onder taakveld 0.7 

▪ Wet veiligheidsregio’s 

 
 

 

 

  

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 

Toelichting 

1.1 - Crisisbeheersing en brandweer 

Tot dit taakveld behoren alle reguliere taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen: 

 

Tot dit taakveld behoren niet: 

 

Wettelijk kader 



2. Analyse bevindingen op niveau taakveld 

 
Taakveld: 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 

Wet: Wet veiligheidsregio’s 

Samenvatting De wet Veiligheidsregio’s omvat een verplichte taak voor gemeenten (het college 

is belast met de organisatie van brandweerzorg, rampenbestrijding en 

geneeskundige hulpverlening). Sprake is van voorgeschreven samenwerking in 

veiligheidsregio’s. Gemeenten hebben binnen dit regionale verband wel de 

vrijheid om prioriteiten te stellen of accenten te leggen, maar er gelden wel 

minimale normen voor diverse aspecten van de taakuitvoering. 

 

  Taak: 
.. 

Beleidsdoe
len: 

Regelgeving: 
.. 

Samenwer
king: 

Toezicht: 
.. 

Aspect 1: Decentrale 
autonomie gemeten 
aan de hand van 
beleidsvrijheid 

De wet Veiligheidsregio’s omvat een verplichte taak voor gemeenten (het college 

is belast met de organisatie van brandweerzorg, rampenbestrijding en 

geneeskundige hulpverlening). Sprake is van voorgeschreven samenwerking in 

veiligheidsregio’s. Gemeenten hebben binnen dit regionale verband wel de 

vrijheid om prioriteiten te stellen of accenten te leggen, maar er gelden wel 

minimale normen voor diverse aspecten van de taakuitvoering. 

 
Eindscore  
  
- Verplichte taken met veel voorschriften: niet beleidsvrij  

Verplichte 

taak 

 

 

Band-

breedte 

 

medebewind  Voorge-

schreven 

samen-

werking 

Inspectie 

Aspect 2: Toedeling 
van bevoegdheden 
aan 
bestuursorganen 

Score van beleidsvrijheid op beleidsvelden a.d.h.v. dimensie regelgeving  
Keuze uit:  
(4) Voorgeschreven toepassing,  
(3), medebewind,  
(2) optionele inzet,  
(1) verordenende bevoegdheid  

We noteren hier het woord en niet het nummer 
 
Eventueel ook een toelichting 

(3), medebewind,  

 

Aspect 3: Regionaal 
bestuur 

Score van beleidsvrijheid op beleidsvelden a.d.h.v. dimensie samenwerking. 
Keuze uit:  
(4) voorgeschreven samenwerking,  
(3) onvermijdelijke samenwerking,  
(2) aanbevolen samenwerking, 
)1) geen voorschriften 
We noteren hier het woord en niet het nummer 

(4) voorgeschreven samenwerking,  
 



 
Eventueel ook een toelichting 

Aspect 4: 
Beleidscriteria voor 
taaktoedeling 

  

 Democratische controle: er is beleidsvrijheid in de taakuitvoering en daarmee is 

het logisch dat er lokale democratische kaderstelling en controle moet zijn. 

Verhouding Raad ~ College (mm provincie: PS~GS en waterschap: AB~DB.) 

Taakuitvoering dient in medebewind uitgevoerd 
MvT pagina3: …”door de Inspectie Openbare 
Orde en Veiligheid geconstateerd dat ook de bestuurlijke aansturing 
van de gemeentelijke brandweer onvoldoende is. Het kabinet deelt de 
conclusies uit het rapport «Bestuurlijke aansturing van de brandweerzorg» 
(december 2006) zoals bij brief aan de Tweede Kamer is meegedeeld. 
(Kamerstukken II 2006/07, 29 517, nr. 22). Het rapport schetst een 
verontrustend beeld van de aansturing van de gemeentelijke brandweer met de 
algemene conclusie dat gemeenten meestal niet beschikken over actuele, 
betrouwbare en relevante beleidsinformatie over de prestaties en het 
functioneren van de brandweer. Het college van burgemeester en wethouders 
kan hierdoor niet adequaat sturen en de gemeenteraad kan haar 
kaderstellende en controlerende taken ten aanzien van de brandweer niet 
waarmaken.”… 

 Schaal van de taak: een taak is goed lokaal uit te voeren of juist regionaal of 

landelijk 

Taak moet regionaal uitgevoerd. 
MvT pagina 2; …“Met de veiligheidsregio wordt uitvoering gegeven aan de 
eerdergenoemde noodzaak om de bestuurlijke en operationele slagkracht te 
versterken. Op gemeentelijk niveau is vaak onvoldoende capaciteit, kennis en 
deskundigheid op het gebied van brandweer, rampenbestrijding en 
crisisbeheersing aanwezig.”… 

 Nabijheid: de taakuitvoering vraagt fysieke nabijheid Taak uitvoering is lokale aangelegenheid 
MvT pagina 2: ..“Veiligheid is bij uitstek een lokale aangelegenheid, 
maar gemeenten zijn vaak te klein om zich goed voor te bereiden op 
alle typen branden, rampen en crises. Schaalvergroting door regionalisering 
biedt belangrijke mogelijkheden voor verbetering. Gemeenten kunnen een 
beroep doen op de deskundigheid, capaciteit en technische middelen die de 
regio beschikbaar heeft.”… 

 Doelmatigheid en effectiviteit: de taakuitvoering wordt bepaald door kennis van 
de lokale situatie en mogelijkheden 

Zie hierboven taakuitvoering is lokale aangelegenheid 

 Anders: (..) 

Aspect 5: 
Uitvoeringsformat 

Hier gaan we (1) na of voorafgaand aan de invoeringsdatum van een wet sprake is 
van reeds gestarte implementatietrajecten. Bijvoorbeeld is bij de eerste invoering 
van de Wmo geëxperimenteerd met pilots, dit geldt ook voor de invoering van de 
Omgevingswet. Vervolgens gaan we (2) na in welke mate het gekozen 

 



‘uitvoeringsformat’ van invloed is geweest op de uiteindelijke wettelijke inrichting 
van het beleidsveld. 
 
Beoordelen aan de hand van evaluaties van invoeringstrajecten. Bijvoorbeeld de 
kabinetsreactie op de evaluatie van experimenten. Andere bron is de MvT. 

 Reeds implementatie voorafgaand aan wet? Onbekend 
Wel veel evaluaties door de onderzoeksraad van de veiligheid (Volendam en 
Enschede) die tot deze wet hebben geleid. 

 Invloed uitvoeringsformat op wettelijke inrichting Onbekend 

Aspect 6: 
Basisprincipes voor 
de financiële 
arrangementen 

Wij analyseren de financiële paragrafen van relevante wetten behorende bij de 
beleidsvelden om na te gaan: 
(1) Of in de wet financiële en/of transitie of overgangsbepalingen zijn 
opgenomen 
(2) Na te gaan welke vormen van financiële overgangsarrangementen zijn 
gekozen zoals: 
1) een transitiefonds 
2) experimenteergelden 
3) regulering van financiële aansprakelijkheden bij verplichte regiovorming 
4) beveiliging van het autonome budget 
(3) Welk financieel arrangement actueel geldt voor de wet: 
1) Algemene uitkering 
2) Decentralisatie-uitkering 
3) Specifieke of doeluitkering 

 

 In retrospectief een goede kosteninschatting gemaakt? Ja,  
Artikel 55 van wet op veiligheidsregio geeft aan waar de Minister bijdraagt in de 
kosten. 

1. In de kosten die voor een veiligheidsregio voortvloeien uit de 
uitoefening van haar taken ingevolge artikel 10, verleent Onze 
Minister een bijdrage. De bijdrage kan onder voorwaarden worden 
verleend. 

2. In de kosten die voor een gemeente voortvloeien uit de 
daadwerkelijke bestrijding van een ramp en uit de gevolgen van die 
bestrijding, kan Onze Minister een bijdrage verlenen. 

3. In de kosten die voor een veiligheidsregio voortvloeien uit het 
verlenen van bijstand, bedoeld in artikel 51, derde lid, kan Onze 
Minister een bijdrage verlenen. 

4. In de kosten die voortvloeien uit het verlenen van bijstand als bedoeld 
in artikel 3 van de op 14 november 1984 te Den Haag tot stand 
gekomen Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en 
het Koninkrijk België inzake wederzijdse bijstandsverlening bij het 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0027466/2021-01-01#Paragraaf3_Artikel10
https://wetten.overheid.nl/BWBR0027466/2021-01-01#Paragraaf11_Artikel51


bestrijden van rampen en ongevallen (Trb. 1984, 155) en van de op 7 
juni 1988 te Bonn tot stand gekomen Overeenkomst tussen het 
Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake 
wederzijdse bijstandsverlening bij het bestrijden van rampen, zware 
ongevallen daaronder begrepen (Trb. 1988, 95), kan Onze Minister 
aan de bij de bestrijding betrokken gemeenten, veiligheidsregio’s, 
provincies, organisaties en diensten een bijdrage verlenen. 

5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels 
gesteld over de uitvoering van het eerste tot en met vierde lid. 

 Financiële overgangsbepalingen? Geen, bestaande situatie is gecontinueerd. 
MvT: “Conform de systematiek van de Wgr, wordt de veiligheidsregio 
gefinancierd uit bijdragen van de gemeenten. Daarnaast voorziet dit 
wetsvoorstel – net als in de huidige situatie – erin dat van rijkswege een 
tegemoetkoming wordt verleend in de kosten die voortvloeien uit de 
uitoefening van taken die bij de gemeenschappelijke regeling worden 
overgedragen aan het bestuur van de veiligheidsregio. Over deze bijdrage 
worden in lagere regelgeving nadere regels gesteld. Deze nadere regels zijn 
thans opgenomen in het Besluit Doeluitkering Bestrijding van Rampen en Zware 
Ongevallen (BDUR).” 

 Vorm overgangsarrangement Geen 

 Actueel financieel arrangement Bestaande situatie is gecontinueerd: bijdrage vanuit Gemeenten aangevuld met 
bijdrage vanuit Rijk (BDUR). 
Evaluatie wet veiligheidsregio’s: …”Het huidige hybride bekostigingssysteem 
functioneert, maar is niet gestoeld op een duidelijke logica en biedt niet de 
gewenste sturingsmogelijkheden. Tegelijk zijn er argumenten om het hybride 
bekostigingsmodel in stand te laten, omdat de nadelen van zowel volledige 
Rijksfinanciering als volledige gemeentelijke financiering groter zijn dan de 
voordelen.”… 

Bronnen:  
-Memorie van Toelichting wet Veiligheidsregio’s 2007  
-Evaluatie wet Veiligheidsregio’s 2020 
-Wet veiligheidsregio’s 2021 

PM: 

Bijlage. Overzicht wettelijke bepalingen inzake beleidsvrijheid (Aspect 1). 

  



INVENTARISATIE Regeling 

Wet Veiligheidsregio’s 

  Taak: 
.. 

Beleids-
doelen: 

Regelgeving: 
.. 

Samenwer
king: 

Toezicht: 
.. 

Artikel 2 Het college van burgemeester en wethouders is belast met de organisatie van: 

a. de brandweerzorg; 

b. de rampenbestrijding en de crisisbeheersing; 

c. de geneeskundige hulpverlening. 

Verplichte 

taak 

    

Artikel 3 1. Tot de brandweerzorg behoort: 

a. het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, 

het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee 

verband houdt; 

b. het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders 

dan bij brand. 

2. De gemeenteraad stelt in een brandbeveiligingsverordening regels over de in het 

eerste lid, onder a, bedoelde taak. 

3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over het 

brandveilig gebruik van voor mensen toegankelijke plaatsen, voor zover daarin niet 

bij of krachtens enige andere wet is voorzien, en worden regels gesteld over de 

basishulpverlening op die plaatsen. 

 Dimensio-

nering  

   

Artikel 4 1. De burgemeester heeft het gezag bij brand alsmede bij ongevallen anders dan bij 

brand voor zover de brandweer daarbij een taak heeft. 

2. De burgemeester is bevoegd bij brand en ongevallen, bedoeld in het eerste lid, de 

bevelen te geven die met het oog op het voorkomen, beperken en bestrijden van 

gevaar nodig zijn. 

     

Artikel 5 De burgemeester heeft het opperbevel in geval van een ramp of van ernstige vrees voor 

het ontstaan daarvan. Degenen die aan de bestrijding van een ramp deelnemen, staan 

onder zijn bevel. 

     

Artikel 6 De burgemeester kan de Regionale Ambulancevoorziening in de regio waarvan zijn 

gemeente deel uitmaakt, aanwijzingen geven indien dat naar zijn oordeel noodzakelijk is 

uit een oogpunt van openbare orde. 

     

Artikel 7 1. De burgemeester draagt er zorg voor dat de bevolking informatie wordt verschaft 

over de oorsprong, de omvang en de gevolgen van een ramp of crisis die de 

gemeente bedreigt of treft, alsmede over de daarbij te volgen gedragslijn. 

2. De burgemeester draagt er zorg voor dat aan de personen die in zijn gemeente zijn 

betrokken bij de rampenbestrijding of de crisisbeheersing, informatie wordt 

verschaft over die ramp of crisis, de risico’s die hun inzet daarbij heeft voor hun 

     



gezondheid en de voorzorgsmaatregelen die in verband daarmee zijn of zullen 

worden getroffen. 

3. De burgemeester stemt zijn informatievoorziening, bedoeld in het eerste en tweede 

lid, af met de informatievoorziening door of onder verantwoordelijkheid van Onze bij 

rampen en crises betrokken Ministers. 

4. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld over de 

informatievoorziening, bedoeld in het eerste en tweede lid. 

Artikel 9 De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten die behoren tot een 

regio als bedoeld in artikel 8, treffen een gemeenschappelijke regeling, waarbij een 

openbaar lichaam wordt ingesteld met de aanduiding: veiligheidsregio. 

  Verordenende 

bevoegdheid 

Voor-

geschreven 

samen-

werking 

 

Artikel 10 Bij de regeling, bedoeld in artikel 9, worden aan het bestuur van de veiligheidsregio de 

volgende taken en bevoegdheden overgedragen: 

a. het inventariseren van risico’s van branden, rampen en crises; 

b. het adviseren van het bevoegd gezag over risico’s van branden, rampen en crises in 

de bij of krachtens de wet aangewezen gevallen alsmede in de gevallen die in het 

beleidsplan zijn bepaald; 

c. het adviseren van het college van burgemeester en wethouders over de taak, 

bedoeld in artikel 3, eerste lid; 

d. het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de 

rampenbestrijding en de crisisbeheersing; 

e. het instellen en in stand houden van een brandweer; 

f. het instellen en in stand houden van een GHOR; 

g. het voorzien in de meldkamerfunctie; 

h. het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel; 

i. het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen de diensten 

van de veiligheidsregio en tussen deze diensten en de andere diensten en 

organisaties die betrokken zijn bij de onder d, e, f, en g genoemde taken. 

     

Artikel 14 1. Het bestuur van de veiligheidsregio stelt ten minste eenmaal in de vier jaar een 

beleidsplan vast, waarin het beleid is vastgelegd ten aanzien van de taken van de 

veiligheidsregio. 

2. Het beleidsplan omvat in ieder geval: 

a. een beschrijving van de beoogde operationele prestaties van de diensten en 

organisaties van de veiligheidsregio, en van de politie, alsmede van de gemeenten in 

het kader van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing; 

     



b. een uitwerking, met inachtneming van de omstandigheden in de betrokken 

veiligheidsregio, van door Onze Minister vastgestelde landelijke doelstellingen als 

bedoeld in artikel 37; 

c. een informatieparagraaf waarin een beschrijving wordt gegeven van de 

informatievoorziening binnen en tussen de onder a bedoelde diensten en 

organisaties; 

d. een oefenbeleidsplan; 

e. een beschrijving van de niet-wettelijke adviesfunctie, bedoeld in artikel 10, onder b; 

f. de voor de brandweer geldende opkomsttijden en een beschrijving van de 

aanwezigheid van brandweerposten in de gemeenten alsmede de overige 

voorzieningen en maatregelen, noodzakelijk voor de brandweer om daaraan te 

voldoen. 

2. a Voorafgaand aan de vaststelling van het beleidsplan overlegt de burgemeester van 

een gemeente in het gebied van de veiligheidsregio met de gemeenteraad over het 

ontwerpbeleidsplan. 

3. Het bestuur stemt het beleidsplan af met de beleidsplannen van de aangrenzende 

veiligheidsregio’s en van de betrokken waterschappen, en met het beleidsplan, 

bedoeld in artikel 39 van de Politiewet 2012, van de betrokken regionale eenheid 

van de politie. 

Artikel 16 1. Het bestuur van de veiligheidsregio stelt ten minste eenmaal in de vier jaar een 

crisisplan vast, waarin in ieder geval de organisatie, de verantwoordelijkheden, de 

taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en de 

crisisbeheersing worden beschreven. 

2. Het crisisplan omvat een beschrijving van de organisatie, de verantwoordelijkheden, 

de taken en de bevoegdheden met betrekking tot de maatregelen en voorzieningen 

die de gemeenten treffen inzake de rampenbestrijding en de crisisbeheersing, 

alsmede van de afspraken die zijn gemaakt met andere bij mogelijke rampen en 

crises betrokken partijen. 

3. Het crisisplan is in ieder geval afgestemd met crisisplannen, vastgesteld voor het 

gebied van aangrenzende veiligheidsregio’s en van aangrenzende staten. 

4. Het bestuur van de veiligheidsregio zendt het vastgestelde crisisplan aan de 

commissaris van de Koning. 

     

Artikel 18 1. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld 

over: 

a. de brandweer en de voor de brandweer vast te stellen opkomsttijden, de GHOR en 

de meldkamer; 

     



b. de organisatie van de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige 

hulpverlening; 

c. de gemeentelijke bevolkingszorg in het kader van rampenbestrijding en 

crisisbeheersing. 

2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen voor het personeel van de 

brandweer regels worden gesteld over: 

a. de functies en rangen en tekens van bijzondere verdiensten in het operationele 

brandweerwerk; 

b. de eisen met betrekking tot de keuring en de controle op lichamelijke en geestelijke 

geschiktheid; 

c. de kleding en de uitrusting. 

3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden voor het personeel van de 

brandweer regels gesteld over de bekwaamheid. Met in ieder geval de daarvoor in 

aanmerking komende vakorganisaties van overheidspersoneel wordt over de bij of 

krachtens deze maatregel te geven regels overleg gepleegd. 

4. Bij algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld voor welke functies de 

opleiding wordt afgesloten met een examen. Het algemeen bestuur van het Instituut 

Fysieke Veiligheid geeft het diploma af. 

5. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over de wijze waarop met 

in ieder geval de daarvoor in aanmerking komende vakorganisaties van 

overheidspersoneel overleg wordt gepleegd over het ontwerp van de maatregel, 

bedoeld in het tweede lid. 

Artikel 21 1. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld over de informatie- en 

communicatievoorzieningen van en het gebruik daarvan door de veiligheidsregio, 

alsmede over de informatiebeveiliging. 

2. Bij ministeriële regeling kunnen aan de veiligheidsregio’s frequenties worden 

toegewezen voor de overdracht van gegevens door middel van daartoe aangewezen 

informatie- en communicatievoorzieningen. 

     

Artikel 25 1. De door het bestuur van de veiligheidsregio ingestelde brandweer voert in ieder 

geval de volgende taken uit: 

a. het voorkomen, beperken en bestrijden van brand; 

b. het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders 

dan bij brand; 

c. het waarschuwen van de bevolking; 

d. het verkennen van gevaarlijke stoffen en het verrichten van ontsmetting; 

     



e. het adviseren van andere overheden en organisaties op het gebied van de 

brandpreventie, brandbestrijding en het voorkomen, beperken en bestrijden van 

ongevallen met gevaarlijke stoffen. 

2. De brandweer voert tevens taken uit bij rampen en crises in het kader van de 

rampenbestrijding en de crisisbeheersing. 

3. De brandweer staat onder leiding van een commandant. 

Artikel 30 1. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over 

de veiligheid, deugdelijkheid, normalisatie en standaardisatie van het brandweer- en 

reddingsmaterieel dat met het oog op gebruik hier te lande wordt vervaardigd, 

ingevoerd of in de handel gebracht. 

2. Voor keuringen die krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in 

het eerste lid worden verricht, kunnen overeenkomstig daarbij te stellen regels 

vergoedingen in rekening worden gebracht. Deze vergoedingen worden niet in 

rekening gebracht aan publiekrechtelijke lichamen. 

     

Artikel 37 1. Onze Minister kan landelijke doelstellingen vaststellen ten aanzien van de 

rampenbestrijding en de crisisbeheersing. 

2. Onze Minister zendt het besluit waarbij hij landelijke doelstellingen heeft 

vastgesteld, aan de besturen van de veiligheidsregio’s alsmede aan de Staten-

Generaal. 

     

Artikel 45 1. Gedeputeerde staten dragen zorg voor de productie en het beheer van een 

geografische kaart waarop de in de veiligheidsregio aanwezige risico’s zijn 

aangeduid, op basis van het risicoprofiel, bedoeld in artikel 15. De risicokaart 

vermeldt de plaatsgebonden en geografisch te onderscheiden risico’s alsmede de 

gegevens die zijn opgenomen in het openbare register, bedoeld in artikel 12.12 van 

de Wet milieubeheer. De kaart is openbaar. 

2. De colleges van burgemeester en wethouders in de provincie de instantie, bedoeld 

in artikel 12.12, derde lid, van de Wet milieubeheer, leveren gedeputeerde staten de 

voor de uitvoering van het eerste lid benodigde gegevens. 

3. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld over de in de risicokaart op te 

nemen categorieën van rampen en crises, over de productie, het beheer en de 

vormgeving van de risicokaart, over de wijze waarop en de frequentie waarmee de 

daarvoor benodigde gegevens dienen te worden aangeleverd en over de wijze 

waarop toegang kan worden verkregen tot onderdelen van de risicokaart. 

     

Artikel 57 1. Er is een Inspectie Openbare Orde en Veiligheid, die onder gezag van Onze Minister 

belast is met: 

a. het toetsen van de wijze waarop een orgaan van een veiligheidsregio, het Instituut 

Fysieke Veiligheid, een gemeente of een ander openbaar lichaam uitvoering geeft 

    Inspectie 



aan de taken met betrekking tot de brandweerzorg, de rampenbestrijding of 

crisisbeheersing; 

b. het, in overeenstemming met de inspecties die werkzaam zijn onder gezag van Onze 

Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport, van Infrastructuur en Milieu en van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid, periodiek toetsen van de voorbereiding op de rampenbestrijding 

en de crisisbeheersing door de bestuursorganen, bedoeld onder a; 

c. het verrichten van onderzoek naar aanleiding van een brand, ramp of crisis, tenzij de 

Onderzoeksraad voor veiligheid, bedoeld in artikel 2 van de Rijkswet 

Onderzoeksraad voor veiligheid, een onderzoek instelt; 

d. de werkzaamheden die in het kader van artikel 65, eerste lid, van de Politiewet 2012 

worden uitgevoerd. 

2. Onze Minister wijst het hoofd en de overige ambtenaren van de inspectie aan. 

3. De artikelen 5:12 tot en met 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht zijn van 

overeenkomstige toepassing op de ambtenaren van de inspectie. 

 

  



Factsheet beleidsvelden en taken decentraal bestuur  
Gemeenten 

Taakveld 1.2 - Openbare orde en veiligheid 
 

1. Scope van het taakveld 
 

Toelichting 

1.2 - Openbare orde en veiligheid 
Tot dit taakveld behoren alle gemeentelijke taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid: 
– toezicht en handhaving openbare orde, BOA's; 
– Wet Bibob en (bestuurlijke) aanpak georganiseerde criminaliteit; 
– bureau Halt; 
– preventie van criminaliteit; 
– opstellen en handhaven APV; 
– leges drank & horeca; 
– wet wapen en munitie (voorheen vuurwapenwet); 
– beleid, toezicht en ruiming van conventionele explosieven; 
– veilige woon- en leefomgeving; 
– antidiscriminatiebeleid; 
– doodsschouw (door de officier van Justitie gelast onderzoek i.v.m. de mogelijk niet natuurlijke doodsoorzaak); 
– dierenbescherming. 
 
Tot dit taakveld behoren niet: 
– maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid, deze horen thuis onder taakveld 2.1; 
– opruiming van explosieven als onderdeel van een grondexploitatie, deze vallen onder taakveld 8.2. 
 
Wettelijk kader 
▪ Gemeentewet, Algemene bevoegdheid tot handhaving openbare orde (artikel 172), Noodbevel (artikel 175), Noodverordening (artikel 176), Preventief fouilleren 

(Gemeentewet, artikelen 151b en 174b), Cameratoezicht (Gemeentewet, artikel 151c), Bestuurlijke ophouding (artikelen 154a en 176a), Bestrijding voetbalvandalisme 
en ernstige overlast (artikel 172a), Bevel aan ouders/verzorgers van 12-minners (artikel 172b), Toezicht op openbare samenkomsten, vermakelijkheden en inrichtingen 
(Artikel 174), Sluiten woning - Wet Victoria (artikel 174a) 

▪ Drank- en Horecawet  
▪ Opiumwet - Wet Damocles (Opiumwet, artikel 13b) 
▪ Wet Bibob  
▪ Wet op de lijkbezorging  
▪ Wet openbare manifestaties  



▪ Wet publieke gezondheid (wordt niet verder hier apart behandeld, dit is onder 7.1) 
▪ Wet tijdelijk huisverbod  
▪ Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (Wga).  
 
Op 1 januari 2020 is de Wet Bopz vervangen door twee wetten: 

▪ De Wet verplichte ggz (Wvggz) voor mensen met een psychiatrische aandoening. 

▪ De Wet zorg en dwang (Wzd) voor mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie). (geen 

gemeentelijke taken onder de Wzd) Dus wordt hier  niet verder  behandeld. 
 

  



2. Analyse bevindingen op niveau taalveld 

 
Taakveld: 1.2 - Openbare orde en veiligheid 

Gemeentewet, Algemene bevoegdheid tot handhaving openbare orde (artikel 172), Noodbevel (artikel 175), Noodverordening (artikel 176), Preventief fouilleren (Gemeentewet, artikelen 151b 

en 174b), Cameratoezicht (Gemeentewet, artikel 151c), Bestuurlijke ophouding (artikelen 154a en 176a), Bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (artikel 172a), Bevel aan 

ouders/verzorgers van 12-minners (artikel 172b), Toezicht op openbare samenkomsten, vermakelijkheden en inrichtingen (Artikel 174), Sluiten woning - Wet Victoria (artikel 174a) 

Drank- en Horecawet  

Opiumwet - Wet Damocles (Opiumwet, artikel 13b) 

Wet verplichte ggz 

Wet zorg en dwang  

Wet Bibob  

Wet op de lijkbezorging  

Wet openbare manifestaties  

Wet publieke gezondheid  

Wet tijdelijk huisverbod  

Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (Wga).  

Samenvatting De 10 wetten die onder dit taakveld vallen kennen overwegend een optioneel 

taakkarakter. Alleen de Wet op de lijkbezorging en de wet gemeentelijke 

antidiscriminatievoorziening hebben een verplichtend karakter. De tweede 

dimensie (beleidsdoelen) is gelijkelijk verdeeld over dimensionering en geen 

doelvoorschriften (1 x bandbreedte). Bij de meeste wetten (5)  heeft de gemeente 

een verordenende bevoegdheid. Voor samenwerking geldt dat bij geen van de 

wetten sprake is van voorschriften. Alleen bij de wet gemeentelijke 

antidiscriminatievoorziening is sprake van een informatieplicht (dimensie 

toezicht), verder is geen sprake van toezicht. 

 

 

  Taak: 
.. 

Beleidsdoe
len: 

Regelgeving: 
.. 

Samenwer
king: 

Toezicht: 
.. 

Aspect 1: Decentrale 
autonomie gemeten 
aan de hand van 
beleidsvrijheid 

En: 
Eindscore 
- Niet verplichte taken met weinig voorschriften: beleidsvrij  
 

Optioneel Dimensio-

nering 
Verordenend Geen voor-

schriften 
Geen 

toezicht 

 .. eventuele toelichtende teksten / citaten ..      

 

Aspect 2: Toedeling 
van bevoegdheden 

Score van beleidsvrijheid op beleidsvelden a.d.h.v. dimensie regelgeving  
Keuze uit:  
(4) Voorgeschreven toepassing,  

(1) verordenende bevoegdheid  



aan 
bestuursorganen 

(3), medebewind,  
(2) optionele inzet,  
(1) verordenende bevoegdheid  
We noteren hier het woord en niet het nummer 
 
Eventueel ook een toelichting 

 

Aspect 3: Regionaal 
bestuur 

Score van beleidsvrijheid op beleidsvelden a.d.h.v. dimensie samenwerking. 
Keuze uit:  
(4) voorgeschreven samenwerking,  
(3) onvermijdelijke samenwerking,  
(2) aanbevolen samenwerking, 
)1) geen voorschriften 
We noteren hier het woord en niet het nummer 
 
Eventueel ook een toelichting 

(1) geen voorschriften 
 

 

Aspect 4: 
Beleidscriteria voor 
taaktoedeling 

  

 Democratische controle: er is beleidsvrijheid in de taakuitvoering en daarmee is 

het logisch dat er lokale democratische kaderstelling en controle moet zijn. 

Verhouding Raad ~ College (mm provincie: PS~GS en waterschap: AB~DB.) 

Ja, er is beleidsvrijheid en er is een logische lokale democratische kaderstelling 
en controle 

 Schaal van de taak: een taak is goed lokaal uit te voeren of juist regionaal of 

landelijk 

Ja, voor sommige taken is regionale expertise wel van belang in het netwerk van 
de gemeente 

 Nabijheid: de taakuitvoering vraagt fysieke nabijheid Ja 

 Doelmatigheid en effectiviteit: de taakuitvoering wordt bepaald door kennis van 
de lokale situatie en mogelijkheden 

Ja, maar voor sommige aspecten zoals dreiging infectieziekten centrale 
uitvoering noodzakelijk. 
MvT wet publieke gezondheid 2008, pagina 2 en 3: 
…”De reden voor het tot stand brengen van de nieuwe Internationale 
Gezondheidsregeling (hierna: IGR) is de dringende noodzaak voor internationale 
afspraken om mondiale dreigingen van infectieziektecrises het hoofd te kunnen 
bieden.”… 
…”De mondiale dreigingen van infectieziektecrises, zoals het SARS-virus en de 
vogelgriep, die hebben geleid tot de totstandkoming van de IGR, hebben in 
diverse landen, waaronder Nederland, al geleid tot diverse ontwikkelingen om 
tot meer centrale sturing bij een dergelijke crisis te komen.”… 

 Anders: (..) 



 

Aspect 5: 
Uitvoeringsformat 

Hier gaan we (1) na of voorafgaand aan de invoeringsdatum van een wet sprake is 
van reeds gestarte implementatietrajecten. Bijvoorbeeld is bij de eerste invoering 
van de Wmo geëxperimenteerd met pilots, dit geldt ook voor de invoering van de 
Omgevingswet. Vervolgens gaan we (2) na in welke mate het gekozen 
‘uitvoeringsformat’ van invloed is geweest op de uiteindelijke wettelijke inrichting 
van het beleidsveld. 
 
Beoordelen aan de hand van evaluaties van invoeringstrajecten. Bijvoorbeeld de 
kabinetsreactie op de evaluatie van experimenten. Andere bron is de MvT. 

Onbekend.  
Geen implementatietrajecten aangetroffen. Gemeenten dienen deze taken op 
zich te nemen. 
Het zijn veelal verordenende bevoegdheden  

 Reeds implementatie voorafgaand aan wet? Onbekend 

 Invloed uitvoeringsformat op wettelijke inrichting Onbekend 

 

Aspect 6: 
Basisprincipes voor 
de financiële 
arrangementen 

Wij analyseren de financiële paragrafen van relevante wetten behorende bij de 
beleidsvelden om na te gaan: 
(1) Of in de wet financiële en/of transitie of overgangsbepalingen zijn 
opgenomen 
(2) Na te gaan welke vormen van financiële overgangsarrangementen zijn 
gekozen zoals: 
1) een transitiefonds 
2) experimenteergelden 
3) regulering van financiële aansprakelijkheden bij verplichte regiovorming 
4) beveiliging van het autonome budget 
(3) Welk financieel arrangement actueel geldt voor de wet: 
1) Algemene uitkering 
2) Decentralisatie-uitkering 
3) Specifieke of doeluitkering 

 

 In retrospectief een goede kosteninschatting gemaakt? Ja, 
Is veelal sprake van kleinere aanpassingen en geen grote lastenverschuivingen. 
Meest komt dit neer op administratieve lasten. 
 
Soms is er ook sprake van administratieve lasten verlaging zoals in de wet zorg 
en dwang. 
MvT wet zorg en dwang: pag 41: “In totaal dalen de administratieve lasten met 
€ 2 883 353,33 euro.” 

 Financiële overgangsbepalingen? Onbekend 
Meestal geen financiële overgangsbepalingen 
 
Wel bijvoorbeeld bij de WvGGZ  



Uit VNG brief aan gemeenten: “Namens gemeenten hebben wij onderhandeld 
met het Rijk over compensatie van de structurele kosten die de nieuwe taken 
van de Wvggz voor gemeenten met zich mee brengen. Daarvoor is een bedrag 
van €20 miljoen toegevoegd aan het gemeentefonds. We zullen in 2020 samen 
met u de vinger aan de pols houden om na te gaan of dat bedrag voldoende is, 
of dat we hierover opnieuw het gesprek met het Rijk moeten aangaan.” 

 Vorm overgangsarrangement Onbekend 

 Actueel financieel arrangement 1) Algemene uitkering 

Bronnen:  
- MvT wet Wvggz 2019 
-ledenbrief VNG aan leden over Wvggz 2019 
- MvT wet zorg en dwang 2009 
- MvT wet publieke gezondheid 2008 

 

  



3. Onderliggende analyse op niveau van wet- en regelgeving 

 
Taakveld:  

Wet: Gemeentewet 

Samenvatting   

 

  Taak: 
.. 

Beleidsdoe
len: 
.. 

Regelgeving: 
.. 

Samenwer
king: 
.. 

Toezicht: 
.. 

Aspect 1: Decentrale 
autonomie gemeten 
aan de hand van 
beleidsvrijheid 

 Eindscore 
- Niet verplichte taken met weinig voorschriften: beleidsvrij  
 

Optioneel Dimensio-

nering 
Verordenend Geen voor-

schriften 
Geen 

toezicht 

 

Aspect 2: Toedeling 
van bevoegdheden 
aan 
bestuursorganen 

 (1) verordenende bevoegdheid  

 

Aspect 3: Regionaal 
bestuur 

 (1) geen voorschriften 
 

 

Aspect 4: 
Beleidscriteria voor 
taaktoedeling 

  

 Democratische controle Ja 

 Schaal van de taak Lokaal 

 Nabijheid Ja 

 Doelmatigheid en effectiviteit Ja 

 Anders: (..) 

 

Aspect 5: 
Uitvoeringsformat 

 
 

 

 Reeds implementatie voorafgaand aan wet? Onbekend 



 Invloed uitvoeringsformat op wettelijke inrichting Onbekend 

 

Aspect 6: 
Basisprincipes voor 
de financiële 
arrangementen 

 
 

 

 In retrospectief een goede kosteninschatting gemaakt? Ja 

 Financiële overgangsbepalingen? Onbekend 

 Vorm overgangsarrangement Onbekend 

 Actueel financieel arrangement 1) Algemene uitkering 

Bronnen:  
- Gemeentewet 
- MvT gemeentewet 

 

Gemeentewet 

 

Artikel 151c De raad kan bij verordening de burgemeester de bevoegdheid verlenen om, indien dat in 

het belang van de handhaving van de openbare orde noodzakelijk is, te besluiten om voor 

een bepaalde duur camera’s in te zetten ten behoeve van het toezicht op een openbare 

plaats als bedoeld in artikel 1 van de Wet openbare manifestaties en andere bij 

verordening aan te wijzen plaatsen die voor een ieder toegankelijk zijn. 

2. De burgemeester besluit met inachtneming van het in de verordening van de raad 

bepaalde: 

a. binnen welk gebied, bestaande uit openbare plaatsen of andere voor een ieder 

toegankelijke plaatsen als bedoeld in het eerste lid, camera’s worden ingezet; 

b. voor welke duur de gebiedsaanwijzing plaatsvindt. 

3. De burgemeester stelt, na overleg met de officier van justitie in het overleg, bedoeld 

in artikel 13, eerste lid, van de Politiewet 2012, de periode vast waarin in het belang 

van de handhaving van de openbare orde daadwerkelijk gebruik van de camera’s 

plaatsvindt en de met de camera’s gemaakte beelden in elk geval rechtstreeks 

worden bekeken. 

4. De burgemeester bedient zich bij de uitvoering van het in het eerste lid bedoelde 

besluit van de onder zijn gezag staande politie. 

     



5. De burgemeester trekt het besluit, bedoeld in het eerste lid, in zodra de inzet van 

camera’s niet langer noodzakelijk is in het belang van de handhaving van de 

openbare orde. 

6. De aanwezigheid van camera’s als bedoeld in het eerste lid is op duidelijke wijze 

kenbaar voor een ieder die het gebied, bedoeld in het tweede lid, onder a, betreedt. 

7. Met de camera’s worden uitsluitend beelden gemaakt van een openbare plaats als 

bedoeld in artikel 1 van de Wet openbare manifestaties en andere bij verordening 

aan te wijzen plaatsen die voor een ieder toegankelijk zijn. 

8. Ten behoeve van de handhaving van de openbare orde worden in het kader van het 

toezicht, bedoeld in het eerste lid, gegevens verwerkt. 

9. De verwerking van de gegevens, bedoeld in het achtste lid, is een verwerking als 

bedoeld in de Wet politiegegevens, met dien verstande dat, in afwijking van het 

bepaalde in artikel 8 van die wet, de vastgelegde beelden na ten hoogste vier weken 

worden vernietigd en de gegevens, bedoeld in het achtste lid, indien er concrete 

aanleiding bestaat te vermoeden dat die gegevens noodzakelijk zijn voor de 

opsporing van een strafbaar feit, ten behoeve van de opsporing van dat strafbare 

feit kunnen worden verwerkt. 

10. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen met het oog op de goede 

uitvoering van het toezicht, bedoeld in het eerste lid, regels worden gesteld omtrent: 

a. de camera’s en andere technische hulpmiddelen benodigd voor het toezicht, 

bedoeld in het eerste lid, en de wijze waarop deze hulpmiddelen worden 

aangebracht; 

b. de personen belast met of anderszins direct betrokken bij de uitvoering van het 

toezicht; en 

c. de ruimten waarin de waarneming of verwerking van door het toezicht vastgelegde 

beelden plaatsvindt. 

Artikel 154a 1. De raad kan bij verordening de burgemeester de bevoegdheid verlenen om door de 

burgemeester aangewezen groepen van personen, op een door de burgemeester 

aangegeven plaats tijdelijk te doen ophouden. De ophouding kan mede omvatten, 

indien nodig, het overbrengen naar die plaats. 

2. De burgemeester oefent de bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, slechts uit: 

a. jegens personen die een door de raad bij verordening vastgesteld en daartoe 

aangewezen specifiek voorschrift dat strekt tot handhaving van de openbare orde of 

beperking van gevaar in omstandigheden als bedoeld in artikel 175, groepsgewijs 

niet naleven, en 

     



b. indien het ophouden noodzakelijk is ter voorkoming van voortzetting of herhaling 

van de niet-naleving en de naleving redelijkerwijs niet op andere geschikte wijze kan 

worden verzekerd. 

3. De beslissing tot ophouding wordt op schrift gesteld. De schriftelijke beslissing is een 

beschikking. Indien de situatie dermate spoedeisend is dat de burgemeester de 

beslissing tot ophouding niet tevoren op schrift kan stellen, zorgt hij alsnog zo 

spoedig mogelijk voor de opschriftstelling en voor de bekendmaking. 

4. De beschikking vermeldt welk voorschrift niet wordt nageleefd. 

5. De burgemeester laat tot ophouding als bedoeld in het eerste lid niet overgaan dan 

nadat de personen uit de in het eerste lid bedoelde groep in de gelegenheid zijn 

gesteld de tenuitvoerlegging van de beschikking tot ophouding te voorkomen, door 

alsnog het voorschrift, bedoeld in het vierde lid, na te leven. 

6. De burgemeester draagt er zorg voor dat zo spoedig mogelijk een verslag van de 

bevindingen inzake de tenuitvoerlegging van de ophouding wordt opgesteld. 

7. De ophouding mag niet langer duren dan de tijd die nodig is ter voorkoming van 

voortzetting of herhaling van de niet-naleving, met een maximum van twaalf uren. 

8. De plaats van ophouding dient geschikt te zijn voor de opvang van de op te houden 

personen. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels hieromtrent 

worden gesteld. 

9. De burgemeester draagt er voor zover mogelijk zorg voor dat de opgehouden 

personen in de gelegenheid worden gesteld door een daartoe door hem 

aangewezen ambtenaar hun gegevens te laten vastleggen ten bewijze dat zij zijn 

opgehouden. 

10. Indien tegen de beschikking tot ophouding een verzoek om een voorlopige 

voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht wordt 

gedaan: 

a. wordt, in afwijking van artikel 8:83, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, 

de verzoeker die is opgehouden zo mogelijk nog tijdens zijn ophouding door de 

voorzieningenrechter gehoord; 

b. doet de voorzieningenrechter in afwijking van artikel 8:84, eerste lid, van de 

Algemene wet bestuursrecht onmiddellijk na het horen van partijen uitspraak, en 

c. wordt, in afwijking van artikel 8:82, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, 

geen griffierecht geheven. 

11. Bij de beoordeling van het verzoek betrekt de voorzieningenrechter tevens de 

rechtmatigheid van de tenuitvoerlegging van de beschikking tot ophouding jegens 

verzoeker. 



12. Indien de voorzieningenrechter een of meer verzoeken toewijst op de grond dat de 

beschikking tot ophouding naar zijn voorlopig oordeel onrechtmatig is, kan hij 

bepalen dat alle personen die op basis van de betrokken beschikking zijn 

opgehouden, onverwijld in vrijheid worden gesteld. 

13. Het elfde lid is van overeenkomstige toepassing op de beoordeling van een beroep 

tegen de beschikking tot ophouding als bedoeld in artikel 8:1 van de Algemene wet 

bestuursrecht. 

Artikel 154b 1. De raad kan bij verordening bepalen dat een bestuurlijke boete kan worden 

opgelegd voor overtreding van: 

a. voorschriften uit zijn verordeningen betreffende gedragingen die kunnen leiden tot 

overlast in de openbare ruimte en die tevens krachtens artikel 154 strafbaar zijn 

gesteld, met uitzondering van de bij algemene maatregel van bestuur bepaalde 

voorschriften, en 

b. de bij algemene maatregel van bestuur bepaalde voorschriften die op grond van 

artikel 10.23 van de Wet milieubeheer zijn vastgesteld in een verordening en die 

strafbaar zijn gesteld. 

De voordracht voor een krachtens dit lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur 

wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der 

Staten-Generaal is overgelegd. 

2. De verordening, bedoeld in het eerste lid, is van toepassing op alle overtredingen, 

genoemd in het eerste lid. 

3. Een besluit van de raad tot intrekking van de verordening, bedoeld in het eerste lid, 

treedt niet eerder in werking dan na twaalf maanden na de bekendmaking van het 

besluit. 

4. De bevoegdheid tot het opleggen van een bestuurlijke boete wordt uitgeoefend 

door het college. Deze bevoegdheid wordt uitgeoefend door de burgemeester, 

indien de toepassing van dit middel dient tot handhaving van regels welke hij 

uitvoert. 

5. In het overleg, bedoeld in artikel 13, eerste lid, van de Politiewet 2012, vindt 

afstemming plaats over de inzet en werkwijze met betrekking tot de aanpak van 

overlast in de openbare ruimte door de politie en de ondergeschikten, bedoeld in 

artikel 154c, tweede lid. 

6. Bij algemene maatregel van bestuur worden de verschillende boetecategorieën en 

de hoogte van de bestuurlijke boete bepaald. Voor zover voor een voorschrift de 

boetecategorie en de hoogte van de boete niet bij algemene maatregel van bestuur 

zijn bepaald, stelt de raad deze vast in de verordening, bedoeld in het eerste lid. De 

bestuurlijke boete kan voor natuurlijke personen per gedraging niet hoger zijn dan 

     



het bedrag van de geldboete van de eerste categorie en voor rechtspersonen per 

gedraging niet hoger zijn dan € 2250. 

7. Een bestuurlijke boete kan slechts worden opgelegd aan personen die ten tijde van 

de overtreding 12 jaar of ouder waren. De bestuurlijke boete wordt voor personen 

die ten tijde van de overtreding nog geen zestien jaar oud waren, gehalveerd. 

Artikel 172 1. De burgemeester is belast met de handhaving van de openbare orde. 

2. De burgemeester is bevoegd overtredingen van wettelijke voorschriften die 

betrekking hebben op de openbare orde, te beletten of te beëindigen. Hij bedient 

zich daarbij van de onder zijn gezag staande politie. 

3. De burgemeester is bevoegd bij verstoring van de openbare orde of bij ernstige 

vrees voor het ontstaan daarvan, de bevelen te geven die noodzakelijk te achten zijn 

voor de handhaving van de openbare orde. 

4. De commissaris van de Koning geeft, indien een ordeverstoring van meer dan 

plaatselijke betekenis dan wel ernstige vrees voor het ontstaan van zodanige 

ordeverstoring zulks noodzakelijk maakt, de burgemeesters in de provincie zoveel 

mogelijk na overleg met hen, de nodige aanwijzingen met betrekking tot het door 

hen ter handhaving van de openbare orde te voeren beleid. De aanwijzingen worden 

zo enigszins mogelijk schriftelijk gegeven. 

     

Artikel 172a 1. Onverminderd artikel 172, derde lid, en hetgeen bij gemeentelijke verordening is 

bepaald omtrent de bevoegdheid van de burgemeester om bevelen te geven ter 

handhaving van de openbare orde, kan de burgemeester aan een persoon die 

individueel of in groepsverband de openbare orde ernstig heeft verstoord of bij 

groepsgewijze ernstige verstoring van de openbare orde een leidende rol heeft 

gehad, dan wel herhaaldelijk individueel of in groepsverband de openbare orde 

heeft verstoord of bij groepsgewijze verstoring van de openbare orde een leidende 

rol heeft gehad, bij ernstige vrees voor verdere verstoring van de openbare orde een 

bevel geven: 

     

Artikel 172b 1. De burgemeester kan aan een persoon die het gezag uitoefent over een minderjarige 

die herhaaldelijk in groepsverband de openbare orde heeft verstoord en de leeftijd 

van twaalf jaren nog niet heeft bereikt, bij ernstige vrees voor verdere verstoring van 

de openbare orde een bevel geven zorg te dragen: 

     

Artikel 174 1. De burgemeester is belast met het toezicht op de openbare samenkomsten en 

vermakelijkheden alsmede op de voor het publiek openstaande gebouwen en 

daarbij behorende erven. 

2. De burgemeester is bevoegd bij de uitoefening van het toezicht, bedoeld in het 

eerste lid, de bevelen te geven die met het oog op de bescherming van veiligheid en 

gezondheid nodig zijn. 

     



2. De burgemeester is belast met de uitvoering van verordeningen voor zover deze 

betrekking hebben op het in het eerste lid bedoelde toezicht. 

Artikel 174a 1. De burgemeester kan besluiten een woning, een niet voor het publiek toegankelijk 

lokaal of een bij die woning of dat lokaal behorend erf te sluiten, indien door 

gedragingen in de woning of het lokaal of op het erf de openbare orde rond de 

woning, het lokaal of het erf wordt verstoord. 

2. De in het eerste lid genoemde bevoegdheid komt de burgemeester eveneens toe in 

geval van ernstige vrees voor verstoring van de openbare orde op de grond dat de 

rechthebbende op de woning, het lokaal of het erf eerder een woning, een niet voor 

het publiek toegankelijk lokaal of een bij die woning of dat lokaal behorend erf op 

een zodanige wijze heeft gebruikt of doen gebruiken dat die woning, dat lokaal of 

dat erf op grond van het eerste lid is gesloten, en er aanwijzingen zijn dat 

betrokkene de woning, het lokaal of het erf ten aanzien waarvan hij rechthebbende 

is eveneens op een zodanige wijze zal gebruiken of doen gebruiken. 

3. De burgemeester bepaalt in het besluit de duur van de sluiting. In geval van ernstige 

vrees voor herhaling van de verstoring van de openbare orde kan hij besluiten de 

duur van de sluiting tot een door hem te bepalen tijdstip te verlengen. 

3. Bij de bekendmaking van het besluit worden belanghebbenden in de gelegenheid 

gesteld binnen een te stellen termijn maatregelen te treffen waardoor de verstoring 

van de openbare orde wordt beëindigd. De eerste volzin is niet van toepassing, 

indien voorafgaande bekendmaking in spoedeisende gevallen niet mogelijk is. 

4. De artikelen 5:25 tot en met 5:28 van de Algemene wet bestuursrecht zijn van 

overeenkomstige toepassing. De burgemeester kan van de overtreder de ingevolge 

artikel 5:25 van de Algemene wet bestuursrecht verschuldigde kosten invorderen bij 

dwangbevel. 

     

  



 

Taakveld: .. 

Drank- en Horecawet  

Samenvatting   

 

  Taak: 
.. 

Beleidsdoe
len: 

Regelgeving: 
.. 

Samenwer
king: 

Toezicht: 
.. 

Aspect 1: Decentrale 
autonomie gemeten 
aan de hand van 
beleidsvrijheid 

 Eindscore 
- Niet verplichte taken met weinig voorschriften: beleidsvrij  
 

Optioneel Dimensio-

nering 
Verordenend Geen voor-

schriften 
Geen toezicht 

 

Aspect 2: 
Toedeling van 
bevoegdheden aan 
bestuursorganen 

 (1) verordenende bevoegdheid  

 

Aspect 3: 
Regionaal bestuur 

 (1) geen voorschriften 
 

 

Aspect 4: 
Beleidscriteria voor 
taaktoedeling 

  

 Democratische controle Ja 

 Schaal van de taak Lokaal 

 Nabijheid Ja 

 Doelmatigheid en effectiviteit Ja 

 Anders: (..) 

 

Aspect 5: 
Uitvoeringsformat 

 
 

 

 Reeds implementatie voorafgaand aan wet? Onbekend 

 Invloed uitvoeringsformat op wettelijke inrichting Onbekend 

 



Aspect 6: 
Basisprincipes voor 
de financiële 
arrangementen 

 
 

 

 In retrospectief een goede kosteninschatting gemaakt? Ja 

 Financiële overgangsbepalingen? Onbekend 

 Vorm overgangsarrangement Onbekend 

 Actueel financieel arrangement 1) Algemene uitkering 

Bronnen:  
- Drank en Horecawet 
- MvT drank en Horecawet 2018 

 

 

Drank- en Horecawet 

Artikel 25a Bij gemeentelijke verordening kan het bedrijfsmatig of anders dan om niet verstrekken 

van alcoholhoudende drank in inrichtingen worden verboden of aan beperkingen worden 

onderworpen. 

2. Bij zodanige verordening kan worden bepaald dat: 

a. het verbod slechts geldt voor inrichtingen van een bij die verordening aangewezen 

aard, in bij die verordening aangewezen delen van de gemeente of voor een bij die 

verordening aangewezen tijdsruimte; 

b. de burgemeester volgens bij die verordening te stellen regels voorschriften aan een 

vergunning als bedoeld in artikel 3 kan verbinden en de vergunning kan beperken tot 

het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank. 

Optionele 

taak 

Geen doel-

voorschrifte

n 

Verordenende 

bevoegdheid 

Geen voor-

schriften 

Geen 

toezicht 

Artikel 25b 1. Bij gemeentelijke verordening kan worden verboden dat in horecalokaliteiten en op 

terrassen bezoekers worden toegelaten beneden een bij die verordening te bepalen 

leeftijd welke echter niet hoger mag zijn dan 21 jaar. 

2. Bij zodanige verordening kan worden bepaald dat: 

a. het verbod slechts geldt voor horecalokaliteiten en terrassen van een bij die 

verordening aangewezen aard, in bij die verordening aangewezen delen van de 

gemeente of voor een bij die verordening aangewezen tijdsruimte; 

b. de leeftijd van degene die wenst te worden toegelaten, wordt vastgesteld op de in 

artikel 20, derde lid, bedoelde wijze. 

     

Artikel 25c 1. Bij gemeentelijke verordening kan het bedrijfsmatig of anders dan om niet 

verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank in of vanuit locaties als bedoeld in 

artikel 18, tweede lid, of artikel 19, tweede lid, onder a, worden verboden of aan 

     



beperkingen worden onderworpen. Een dergelijk verbod of beperking heeft slechts 

betrekking op een beperkte tijdsruimte. 

2. Bij zodanige verordening kan worden bepaald dat het verbod slechts geldt in bij die 

verordening aangewezen delen van de gemeente. 

Artikel 25d 1. Bij gemeentelijke verordening kan het ter bescherming van de volksgezondheid of in 

het belang van de openbare orde worden verboden bedrijfsmatig of anders dan om 

niet alcoholhoudende dranken: 

a. te verstrekken voor gebruik ter plaatse tegen een prijs die voor een periode van 24 

uur of korter lager is dan 60% van de prijs die in de betreffende horecalokaliteit of 

op het betreffende terras gewoonlijk wordt gevraagd; 

b. aan te bieden voor gebruik elders dan ter plaatse tegen een prijs die voor een 

periode van één week of korter lager is dan 70% van de prijs die in het betreffende 

verkooppunt gewoonlijk wordt gevraagd. 

2. Bij zodanige verordening kan worden bepaald dat het verbod slechts geldt voor 

aanbiedingen en verstrekkingen van een bij die verordening aangewezen aard of in 

bij die verordening aangewezen delen van de gemeente. 

     

Artikel 26 1. Een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 3 wordt gesteld op een 

formulier of een elektronische informatiedrager, die bij regeling van Onze Minister 

worden vastgesteld. 

2. De gemeenteraad kan bij verordening een formulier vaststellen met aanvullende 

vragen, voor zover hij gebruik maakt van zijn bevoegdheid om: 

a. in een verordening op grond van artikel 4 rekening te houden met de aard van de 

paracommerciële rechtspersoon; 

b. aan een vergunning voorschriften of beperkingen te verbinden op grond van artikel 

25a; 

c. in een verordening op grond van artikel 25b rekening te houden met de aard van de 

horecalokaliteiten of terrassen. 

3. Bij regeling van Onze Minister kunnen ten aanzien van het formulier, bedoeld in het 

tweede lid, nadere regels worden gesteld. 

     

Artikel 40 Voor zover in deze wet niet anders is bepaald, kunnen ten aanzien van de onderwerpen, 

waarin zij voorziet, geen provinciale of gemeentelijke verordeningen worden gemaakt. 

     

Artikel 41 1. Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet zijn 

belast: 

a. in geheel Nederland: de bij besluit van Onze Minister aangewezen ambtenaren. 

b. in een gemeente: de door de burgemeester van die gemeente aangewezen 

ambtenaren. 

     



Artikel 43a 1. De gemeenteraad stelt uiterlijk zes maanden na inwerkingtreding van dit artikel voor 

de eerste maal een preventie- en handhavingsplan alcohol vast. Vervolgens wordt 

dit plan elke vier jaar gelijktijdig met de vaststelling van de nota gemeentelijk 

gezondheidsbeleid, bedoeld in artikel 13, tweede lid, van de Wet publieke 

gezondheid, vastgesteld. Het plan kan tussentijds worden gewijzigd. 

2. Het plan bevat de hoofdzaken van het beleid betreffende de preventie van 

alcoholgebruik, met name onder jongeren, en de handhaving van de wet. 

3. In het plan wordt in ieder geval aangegeven: 

a. wat de doelstellingen zijn van het preventie- en handhavingsbeleid alcohol; 

b. welke acties worden ondernomen om alcoholgebruik, met name onder jongeren, te 

voorkomen, al dan niet in samenhang met andere preventieprogramma’s als 

bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel d, van de Wet Publieke Gezondheid; 

c. de wijze waarop het handhavingsbeleid wordt uitgevoerd en welke 

handhavingsacties in de door het plan bestreken periode worden ondernomen; 

d. welke resultaten in de door het plan bestreken periode minimaal behaald dienen te 

worden. 

     

       

Taakveld: .. 

Opiumwet 

Samenvatting   

 

       

Aspect 1: Decentrale 
autonomie gemeten aan 
de hand van 
beleidsvrijheid 

  Taak: 
.. 

Beleidsdoe
len: 
.. 

Regelgeving: 
.. 

Samenwer
king: 
.. 

Toezicht: 
.. 

 Eindscore 
- Niet verplichte taken met weinig voorschriften: beleidsvrij  

 

Optioneel Dimensio-

nering 
Verordenend Geen voor-

schriften 
Geen toezicht 

 

Aspect 2: Toedeling 
van bevoegdheden aan 
bestuursorganen 

 (1) verordenende bevoegdheid  

 



Aspect 3: Regionaal 
bestuur 

 (1) geen voorschriften 
 

 

Aspect 4: 
Beleidscriteria voor 
taaktoedeling 

  

 Democratische controle Ja 

 Schaal van de taak Lokaal, met mogelijke regionale samenwerking 

 Nabijheid Ja 

 Doelmatigheid en effectiviteit Ja 

 

Aspect 5: 
Uitvoeringsformat 

 
 

 

 Reeds implementatie voorafgaand aan wet? Onbekend 

 Invloed uitvoeringsformat op wettelijke inrichting Onbekend 

 

Aspect 6: 
Basisprincipes voor de 
financiële 
arrangementen 

 
 

 

 In retrospectief een goede kosteninschatting gemaakt? Ja 

 Financiële overgangsbepalingen? Onbekend 

 Vorm overgangsarrangement Onbekend 

 Actueel financieel arrangement 1) Algemene uitkering 

Bronnen:  
- Opiumwet. 
-MvT opiumwet 2018. 
 

 

Opiumwet 

Artikel 13b 1. De burgemeester is bevoegd tot oplegging van een last onder bestuursdwang indien 

in woningen of lokalen dan wel in of op bij woningen of zodanige lokalen behorende 

erven een middel als bedoeld in lijst I of II wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt 

dan wel daartoe aanwezig is. 

Optionele 

taak 

Geen 

doelvoor-

schriften 

Optionele inzet Geen voor-

schriften 

Geen 

toezicht 

 



Taakveld: .. 

Wet Wvggz 

Samenvatting   

 

Aspect 1: Decentrale 
autonomie gemeten 
aan de hand van 
beleidsvrijheid 

 Eindscore 
- verplichte taken met weinig voorschriften: gering beleidsvrij  
 

Taak: 
.. 

Beleidsdoe
len: 
.. 

Regelgeving: 
.. 

Samenwer
king: 
.. 

Toezicht: 
.. 

  verplicht Dimensio-

nering 
Verordenend Geen voor-

schriften 
Geen 

toezicht 

 

Aspect 2: Toedeling 
van bevoegdheden 
aan 
bestuursorganen 

 (1) verordenende bevoegdheid  

 

Aspect 3: Regionaal 
bestuur 

 (1) geen voorschriften 
 

 

Aspect 4: 
Beleidscriteria voor 
taaktoedeling 

  

 Democratische controle Ja 

 Schaal van de taak Lokaal, maar regionale  
samenwerking is voor sommige  
aspecten noodzakelijk 

 Nabijheid Ja 

 Doelmatigheid en effectiviteit Ja 

 Anders: (..) 

 

Aspect 5: 
Uitvoeringsformat 

 
 

 

 Reeds implementatie voorafgaand aan wet? Onbekend 

 Invloed uitvoeringsformat op wettelijke inrichting Onbekend 



 
Aspect 6: Basisprincipes 
voor de financiële 
arrangementen 

 
 

 

 In retrospectief een goede kosteninschatting gemaakt? Ja 

 Financiële overgangsbepalingen? Ja  

 Vorm overgangsarrangement Uitkering in algemene middelen 
Wel bijvoorbeeld bij de WvGGZ  
Uit VNG brief aan gemeenten: 
“Namens gemeenten hebben wij  
onderhandeld met het Rijk over  
compensatie van de structurele  
kosten die de nieuwe taken van  
de Wvggz voor gemeenten met  
zich mee brengen. Daarvoor is  
een bedrag van €20 miljoen  
toegevoegd aan het gemeentefonds. 
We zullen in 2020 samen met u  
de vinger aan de pols houden  
om na te gaan of dat bedrag  
voldoende is, of dat we hierover  
opnieuw het gesprek met het Rijk  
moeten aangaan.” 

 Actueel financieel arrangement 1) Algemene uitkering 

Bronnen:  
- WvGGZ 
- .MvT Wvggz 
- ledenbrief VNG aan gemeenten over wvggz. 

 

Wet Wvggz 

Artikel 5.1 Het college van burgemeester en wethouders draagt zorg voor het in behandeling nemen 
van meldingen betreffende personen voor wie de noodzaak tot geestelijke 
gezondheidszorg zou moeten worden onderzocht, het verrichten van onderzoek naar die 
noodzaak, het informeren van degene die een melding heeft gedaan en het zo nodig 
indienen van een aanvraag voor de voorbereiding van een verzoekschrift voor een 
zorgmachtiging bij de officier van justitie. 

Verplichte 

taak 

Geen 

doelvoor-

schriften 

Verordenend Geen voor-

schriften 

Geen 

toezicht 

Artikel 5.2 1. Een ieder kan een melding doen bij het college van burgemeester en wethouders 

over een persoon die woonachtig is in die gemeente of aldaar overwegend verblijft 

voor wie de noodzaak tot geestelijke gezondheidszorg, die mogelijk zou moeten 

worden verleend met verplichte zorg, zou moeten worden onderzocht. 

     



2. Het college van burgemeester en wethouders draagt binnen een redelijke termijn, 

doch uiterlijk binnen veertien dagen, zorg voor een verkennend onderzoek naar de 

noodzaak, bedoeld in het eerste lid. 

3. Als het college van burgemeester en wethouders van mening is dat de noodzaak tot 

verplichte zorg aanwezig is, dient het college een aanvraag in als bedoeld in artikel 

5:3, en bericht het college degene die de melding heeft gedaan over het indienen 

van een aanvraag, voor zover het een persoon betreft als bedoeld in het vijfde lid. 

4. Als het college van burgemeester en wethouders van mening is dat geen noodzaak 

tot verplichte zorg aanwezig is, bericht het college daarover degene die de melding 

heeft gedaan, voor zover het een persoon betreft als bedoeld in het vijfde lid. 

5. In het geval, bedoeld in het vierde lid, dient het college van burgemeester en 

wethouders niettemin een aanvraag voor de voorbereiding van een verzoekschrift 

voor een zorgmachtiging, vergezeld van het verkennend onderzoek, in bij de officier 

van justitie als bedoeld in artikel 5:3, indien degene die de melding heeft gedaan van 

mening is dat de noodzaak tot verplichte zorg aanwezig is en de melding is gedaan 

door: 

a. de vertegenwoordiger; 

b. de echtgenoot, geregistreerde partner of degene met wie een 

samenlevingscontract is gesloten; 

c. de ouders dan wel een van hen, voor zover deze niet optreden of optreedt als 

vertegenwoordiger; 

d. de voor de continuïteit van zorg essentiële naasten. 

6. De aanvraag, bedoeld in het derde of vijfde lid, wordt gedaan binnen veertien dagen 

na de melding, bedoeld in het eerste lid. Indien het college van burgemeester en 

wethouders niet tijdig een aanvraag indient, staat in afwijking van artikel 8:1 van de 

Algemene wet bestuursrecht beroep daartegen uitsluitend open voor de personen, 

bedoeld in het vijfde lid. Het beroepschrift kan in afwijking van artikel 6:12, tweede 

lid, onderdeel b, van de Algemene wet bestuursrecht zonder ingebrekestelling 

worden ingediend. 

7. Indien degene die de melding heeft verricht anoniem wil blijven, worden zijn 

persoonsgegevens of andere gegevens die herleidbaar zijn tot de melder niet in de 

aanvraag vermeld. 

8. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen eisen worden gesteld aan 

het verkennend onderzoek, bedoeld in het tweede lid. 

Artikel 7.1 1. Een ieder kan een melding doen bij het college van burgemeester en wethouders 

over een persoon die woonachtig is in die gemeente of aldaar overwegend verblijft 

     



voor wie de noodzaak tot geestelijke gezondheidszorg, die mogelijk zou moeten 

worden verleend met verplichte zorg, zou moeten worden onderzocht. 

2. Het college van burgemeester en wethouders draagt binnen een redelijke termijn, 

doch uiterlijk binnen veertien dagen, zorg voor een verkennend onderzoek naar de 

noodzaak, bedoeld in het eerste lid. 

3. Als het college van burgemeester en wethouders van mening is dat de noodzaak tot 

verplichte zorg aanwezig is, dient het college een aanvraag in als bedoeld in artikel 

5:3, en bericht het college degene die de melding heeft gedaan over het indienen 

van een aanvraag, voor zover het een persoon betreft als bedoeld in het vijfde lid. 

4. Als het college van burgemeester en wethouders van mening is dat geen noodzaak 

tot verplichte zorg aanwezig is, bericht het college daarover degene die de melding 

heeft gedaan, voor zover het een persoon betreft als bedoeld in het vijfde lid. 

5. In het geval, bedoeld in het vierde lid, dient het college van burgemeester en 

wethouders niettemin een aanvraag voor de voorbereiding van een verzoekschrift 

voor een zorgmachtiging, vergezeld van het verkennend onderzoek, in bij de officier 

van justitie als bedoeld in artikel 5:3, indien degene die de melding heeft gedaan van 

mening is dat de noodzaak tot verplichte zorg aanwezig is en de melding is gedaan 

door: 

a.de vertegenwoordiger; 

b.de echtgenoot, geregistreerde partner of degene met wie een 

samenlevingscontract is gesloten; 

c.de ouders dan wel een van hen, voor zover deze niet optreden of optreedt als 

vertegenwoordiger; 

d.de voor de continuïteit van zorg essentiële naasten. 

6. De aanvraag, bedoeld in het derde of vijfde lid, wordt gedaan binnen veertien dagen 

na de melding, bedoeld in het eerste lid. Indien het college van burgemeester en 

wethouders niet tijdig een aanvraag indient, staat in afwijking van artikel 8:1 van de 

Algemene wet bestuursrecht beroep daartegen uitsluitend open voor de personen, 

bedoeld in het vijfde lid. Het beroepschrift kan in afwijking van artikel 6:12, tweede 

lid, onderdeel b, van de Algemene wet bestuursrecht zonder ingebrekestelling 

worden ingediend. 

7. Indien degene die de melding heeft verricht anoniem wil blijven, worden zijn 

persoonsgegevens of andere gegevens die herleidbaar zijn tot de melder niet in de 

aanvraag vermeld. 

8. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen eisen worden gesteld aan 

het verkennend onderzoek, bedoeld in het tweede lid. 

Artikel 7.2 1. De burgemeester vermeldt in de crisismaatregel in elk geval:      



a.de zorg die noodzakelijk is om de crisissituatie af te wenden; 

b.de zorgaanbieder, de geneesheer-directeur en de zorgverantwoordelijke die 

worden belast met de uitvoering van de crisismaatregel en zo nodig de 

accommodatie; 

c.de mogelijkheid van advies en bijstand door een patiëntenvertrouwenspersoon; 

d.het recht op beroep, bedoeld in artikel 7:6. 

2. De burgemeester zendt onverwijld een afschrift van zijn beslissing tot het nemen van 

een crisismaatregel en de afgegeven medische verklaring aan betrokkene, de 

advocaat, de geneesheer-directeur, de inspectie, de officier van justitie en voor 

zover aanwezig de vertegenwoordiger en de gezinsvoogdijwerker. 

3. Indien betrokkene geen advocaat heeft, draagt de burgemeester binnen 24 uur na 

het nemen van de crisismaatregel ervoor zorg dat betrokkene wordt bijgestaan door 

een advocaat, tenzij betrokkene daartegen bedenkingen heeft. 

4. Bij algemene maatregel van bestuur, vast te stellen op de voordracht van Onze 

Minister in overeenstemming met Onze Minister van Veiligheid en Justitie, kunnen 

regels worden gesteld over de toepassing van het derde lid. 

5. De burgemeester verstrekt de persoonsgegevens van betrokkene aan de 

patiëntenvertrouwenspersoon, met als doel betrokkene te kunnen informeren over 

de mogelijkheid tot advies en bijstand door een patiëntenvertrouwenspersoon. De 

burgemeester verstrekt de persoonsgegevens alleen met uitdrukkelijke toestemming 

van betrokkene. 

6. De burgemeester draagt ervoor zorg dat de zorgaanbieder ten behoeve van de 

verplichting, bedoeld in artikel 8:25, de afgegeven medische verklaring ontvangt. 

Artikel 7.4 De burgemeester bepaalt de geldigheidsduur van de crisismaatregel, die ten 

hoogste drie dagen bedraagt. Indien de termijn, bedoeld in de eerste volzin,  

eindigt op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag als bedoeld in  

de Algemene termijnenwet, wordt deze verlengd tot en met de eerstvolgende  

dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is. 

     

 

 

Taakveld: .. 

Wet Bibob 

Samenvatting   

  Taak: 
.. 

Beleidsdoe
len: 

Regelgeving: 
.. 

Samenwer
king: 

Toezicht: 
.. 

Aspect 1: Decentrale 
autonomie gemeten 

 Eindscore 
- Niet verplichte taken met weinig voorschriften: beleidsvrij  

Optioneel Dimensio-

nering 
Verordenend Geen voor-

schriften 
Geen 

toezicht 

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002448&g=2021-05-11&z=2021-05-11


aan de hand van 
beleidsvrijheid 

 

 

Aspect 2: Toedeling 
van bevoegdheden 
aan 
bestuursorganen 

 (1) verordenende bevoegdheid  

 

Aspect 3: Regionaal 
bestuur 

 (1) geen voorschriften 
 

 

Aspect 4: 
Beleidscriteria voor 
taaktoedeling 

  

 Democratische controle Ja 

 Schaal van de taak Lokaal 

 Nabijheid Ja 

 Doelmatigheid en effectiviteit Ja 

 Anders: (..) 

 

Aspect 5: 
Uitvoeringsformat 

 
 

 

 Reeds implementatie voorafgaand aan wet? Onbekend 

 Invloed uitvoeringsformat op wettelijke inrichting Onbekend 

 

Aspect 6: 
Basisprincipes voor 
de financiële 
arrangementen 

 
 

 

 In retrospectief een goede kosteninschatting gemaakt? Ja 
MvT pagina 21: “Bestuursorganen krijgen met de voorgestelde wijziging van de 
Wet Bibob geen nieuwe taken toebedeeld. Wel worden de 
onderzoeksmogelijkheden en het toepassingsbereik van de Wet Bibob 
uitgebreid.” 



En pag 22: “Het gebruiken van nieuwe mogelijkheden tot informatiedeling heeft 
mogelijk een stijging van de administratieve lasten tot gevolg, omdat het 
uitvragen van informatieleveranciers meer tijd kost. Dit effect wordt 
gemitigeerd doordat het risicogerichter kunnen screenen impliceert dat de 
administratieve lasten dalen als gevolg van betere mogelijkheden tot 
risicotaxatie. Het traceren van malafide personen wordt doelmatiger terwijl de 
lasten bij goedwillenden kunnen afnemen.” 

 Financiële overgangsbepalingen? Onbekend 

 Vorm overgangsarrangement Onbekend 

 Actueel financieel arrangement 1) Algemene uitkering 

Bronnen:  
- Wet Bibob.. 
- MvT wet Bibob 2017 

 

Wet Bibob 

Artikel 7 1. Een gemeentelijke vergunning die op grond van een verordening verplicht is gesteld 

voor een inrichting of bedrijf, kan door het college van burgemeester en wethouders 

respectievelijk de burgemeester worden geweigerd dan wel ingetrokken in het geval 

en onder de voorwaarden, bedoeld in artikel 3. 

2. Voordat een beslissing als bedoeld in het eerste lid wordt genomen, kan het college 

van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester het Bureau om 

een advies vragen. 

3. Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op een gemeentelijke 

ontheffing. 

Optionele 

taak 

Geen 

doelvoor-

schriften 

Verordenende 

bevoegdheid 

Geen voor-

schriften 

Geen 

toezicht 

Taakveld: .. 

Wet op de lijkbezorging 

Samenvatting   

 

  Taak: 
.. 

Beleidsdoe
len: 

Regelgeving: 
.. 

Samenwer
king: 

Toezicht: 
.. 

Aspect 1: Decentrale 
autonomie gemeten 
aan de hand van 
beleidsvrijheid 

 Eindscore 
- verplichte taken met weinig voorschriften: gering beleidsvrij  
 

     

  Verplichte 

taak 
Band-

breedte 
Voorgeschreven 

toepassing 
Geen voor-

schriften 
Geen 

toezicht 
 



Aspect 2: Toedeling 
van bevoegdheden 
aan 
bestuursorganen 

 (1) verordenende bevoegdheid  

 

Aspect 3: Regionaal 
bestuur 

 (1) geen voorschriften 
 

 

Aspect 4: 
Beleidscriteria voor 
taaktoedeling 

  

 Democratische controle Ja 

 Schaal van de taak Lokaal 

 Nabijheid Ja 

 Doelmatigheid en effectiviteit Ja 

 Anders: (..) 
 

Aspect 5: 
Uitvoeringsformat 

 
 

 

 Reeds implementatie voorafgaand aan wet? Onbekend 

 Invloed uitvoeringsformat op wettelijke inrichting Onbekend 
 

Aspect 6: 
Basisprincipes voor 
de financiële 
arrangementen 

 
 

 

 In retrospectief een goede kosteninschatting gemaakt? Ja 

 Financiële overgangsbepalingen? Onbekend 

 Vorm overgangsarrangement Onbekend 

 Actueel financieel arrangement 1) Algemene uitkering 

Bronnen:  
- Wet lijkbezorging.. 
- MvT wet lijkbezorging 1991 

 



Wet op de lijkbezorging 

Artikel 4 Burgemeester en wethouders verschaffen gelegenheid tot het doen schouwen van lijken. 

Zij benoemen een of meer gemeentelijke lijkschouwers. 

Verplichte 

taak 

Band-

breedte 

Voorgeschreven 

toepassing 

Geen voor-

schriften 

Geen 

toezicht 

Artikel 17 Na een arts te hebben gehoord kan de burgemeester der gemeente, waar het lijk zich 

bevindt, voor de begraving of crematie daarvan een andere termijn stellen. Begraving of 

crematie binnen 36 uur na het overlijden staat hij echter niet toe dan in 

overeenstemming met de officier van justitie. 

1. Van het besluit van de burgemeester staat binnen 24 uur beroep open op Onze 

Commissaris in de provincie, die daarop onmiddellijk beslist. De Algemene wet 

bestuursrecht is niet van toepassing. 

     

Artikel 21 1. Indien niemand voorziet in de lijkschouwing en lijkbezorging overeenkomstig de wet, 

draagt de burgemeester daarvoor zorg. Aan hoofdstuk V wordt in dat geval geen 

toepassing gegeven, tenzij de overledene zijn lijk uitdrukkelijk tot ontleding heeft 

bestemd. 

     

Artikel 29 1. Een lijk wordt slechts opgegraven met vergunning van de burgemeester van de 

gemeente waarin het is begraven, en, indien het een particulier graf betreft, met 

toestemming van de rechthebbende op het graf. 

2. Aan de vergunning verbindt de burgemeester de nodige voorschriften betreffende 

geneeskundig toezicht alsmede vervoer en bestemming van het lijk. 

     

 

 

      

Taakveld: .. 

Wet openbare manifestaties 

Samenvatting   

 

  Taak: 
.. 

Beleidsdoe
len: 

Regelgeving: 
.. 

Samenwer
king: 

Toezicht: 
.. 

Aspect 1: Decentrale 
autonomie gemeten 
aan de hand van 
beleidsvrijheid 

 Eindscore 
- verplichte taken met weinig voorschriften: gering beleidsvrij  
 

     

  Verplichte 

taak 
Dimensio-

nering 
Verordenende 

bevoegdheid 
Geen voor-

schriften 
Geen 

toezicht 

 

Aspect 2: Toedeling 
van bevoegdheden 

 (1) verordenende bevoegdheid  



aan 
bestuursorganen 

 

Aspect 3: Regionaal 
bestuur 

 (1) geen voorschriften 
 

 

Aspect 4: 
Beleidscriteria voor 
taaktoedeling 

  

 Democratische controle Ja 

 Schaal van de taak Lokaal 

 Nabijheid Ja 

 Doelmatigheid en effectiviteit Ja 

 Anders: (..) 

 

Aspect 5: 
Uitvoeringsformat 

 
 

 

 Reeds implementatie voorafgaand aan wet? Onbekend 

 Invloed uitvoeringsformat op wettelijke inrichting Onbekend 

 

Aspect 6: 
Basisprincipes voor 
de financiële 
arrangementen 

 
 

 

 In retrospectief een goede kosteninschatting gemaakt? Ja 

 Financiële overgangsbepalingen? Onbekend 

 Vorm overgangsarrangement Onbekend 

 Actueel financieel arrangement 1) Algemene uitkering 

Bronnen:  
- wet Openbare orde en manifestaties .. 
- MvT Openbare orde en manifestaties 
 
 

 



Wet openbare manifestaties 

Artikel 3 1. De gemeenteraad stelt bij verordening regels vast met betrekking tot de gevallen 

waarin voor samenkomsten tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging op 

openbare plaatsen een voorafgaande kennisgeving vereist is. 

2. Voor op vooraf bepaalbare tijdstippen regelmatig terugkerende samenkomsten als 

bedoeld in het eerste lid, uitgaande van een kerkgenootschap, een zelfstandig 

onderdeel daarvan of een genootschap op geestelijke grondslag, is een eenmalige 

kennisgeving voldoende. 

3. De verordening voorziet ten minste in: 

a. regels betreffende de gevallen waarin een schriftelijke kennisgeving wordt vereist 

van degene die voornemens is een samenkomst te houden; 

b. regels betreffende het tijdstip waarop de kennisgeving moet zijn gedaan, de bij de 

kennisgeving te verstrekken gegevens, en het verstrekken van een bewijs van 

ontvangst aan degene die de kennisgeving doet. 

3. Over de inhoud van hetgeen wordt beleden worden geen gegevens verlangd. 

Verplichte 

taak 

Dimensio-

nering 

Verordenende 

bevoegdheid 

Geen voor-

schriften 

Geen 

toezicht 

Artikel 4 1. De gemeenteraad stelt bij verordening regels vast met betrekking tot de gevallen 

waarin voor vergaderingen en betogingen op openbare plaatsen een voorafgaande 

kennisgeving vereist is. 

2. De verordening voorziet ten minste in: 

a. regels betreffende de gevallen waarin een schriftelijke kennisgeving wordt vereist 

van degene die voornemens is een vergadering of betoging te houden; 

b. regels betreffende het tijdstip waarop de kennisgeving moet zijn gedaan, de bij de 

kennisgeving te verstrekken gegevens, en het verstrekken van een bewijs van 

ontvangst aan degene die de kennisgeving doet. 

3. Over de inhoud van de te openbaren gedachten of gevoelens worden geen gegevens 

verlangd. 

     

Taakveld: .. 

Wet tijdelijk huisverbod 

Samenvatting   

 

  Taak: 
.. 

Beleidsdoe
len: 

Regelgeving: 
.. 

Samenwer
king: 

Toezicht: 
.. 

Aspect 1: Decentrale 
autonomie gemeten 
aan de hand van 
beleidsvrijheid 

 Eindscore 
- Niet verplichte taken met weinig voorschriften: beleidsvrij  
 

Optionele 

taak 
Dimensio-

nering 
Optionele inzet Geen voor-

schriften 
Geen 

toezicht 



Aspect 2: Toedeling 
van bevoegdheden 
aan 
bestuursorganen 

 Optioneel  

Aspect 3: Regionaal 
bestuur 

 (1) geen voorschriften 
 

Aspect 4: 
Beleidscriteria voor 
taaktoedeling 

  

 Democratische controle Ja 

 Schaal van de taak Lokaal 

 Nabijheid Ja 

 Doelmatigheid en effectiviteit Ja 

 Anders: (..) 

Aspect 5: 
Uitvoeringsformat 

 
 

 

 Reeds implementatie voorafgaand aan wet? Onbekend 

 Invloed uitvoeringsformat op wettelijke inrichting Onbekend 

Aspect 6: 
Basisprincipes voor 
de financiële 
arrangementen 

 
 

 

 In retrospectief een goede kosteninschatting gemaakt? Ja 

 Financiële overgangsbepalingen? Onbekend 

 Vorm overgangsarrangement Onbekend 

 Actueel financieel arrangement 1) Algemene uitkering 

Bronnen:  
- Wet tijdelijk huisverbod. 
- MvT wet tijdelijk huisverbod 

 

Wet tijdelijk huisverbod 

Artikel 2 1. De burgemeester kan een huisverbod opleggen aan een persoon indien uit feiten of 

omstandigheden blijkt dat diens aanwezigheid in de woning ernstig en onmiddellijk 

gevaar oplevert voor de veiligheid van één of meer personen die met hem in de 

Optionele 

taak 

Dimensio-

nering 

Optionele inzet Geen voor-

schriften 

Geen 

toezicht 



woning wonen of daarin anders dan incidenteel verblijven of indien op grond van 

feiten of omstandigheden een ernstig vermoeden van dit gevaar bestaat. Het verbod 

geldt voor een periode van tien dagen, behoudens verlenging overeenkomstig artikel 

9. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld 

over de aard van de feiten en omstandigheden die aanleiding kunnen geven om een 

huisverbod op te leggen. 

2. Een huisverbod kan slechts worden opgelegd aan een meerderjarig persoon. 

3. Indien de burgemeester voornemens is het huisverbod op te leggen wegens 

kindermishandeling of een ernstig vermoeden daarvan, neemt hij contact op met 

het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling, bedoeld in artikel 

4.1.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 teneinde te overleggen over 

het voornemen om een huisverbod op te leggen. 

4. Het huisverbod bevat in ieder geval: 

a. een omschrijving van de plaats en de duur waarvoor het geldt; 

b. de feiten en omstandigheden die aanleiding hebben gegeven tot het opleggen van 

het huisverbod, en 

c. de namen van de personen ten aanzien van wie het verbod om contact op te nemen 

geldt. 

5. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gegeven met betrekking tot 

het huisverbod. 

6. De uithuisgeplaatste geeft aan waar of op welke wijze hij bereikbaar is. Indien de 

uithuisgeplaatste dit niet terstond kan doorgeven, geeft hij dit binnen 24 uur nadat 

het huisverbod is opgelegd door aan de burgemeester. 

7. Indien de situatie dermate spoedeisend is dat het huisverbod niet tevoren op schrift 

kan worden gesteld, kan het huisverbod mondeling worden aangezegd. De 

burgemeester draagt alsnog zorg voor spoedige opschriftstelling en bekendmaking. 

Indien de verblijfplaats van de uithuisgeplaatste niet bekend is, kan bekendmaking 

plaatsvinden door nederlegging van het huisverbod bij de gemeentesecretarie. 

8. De burgemeester deelt onverwijld de inhoud van het huisverbod en de gevolgen van 

niet-naleving daarvan voor de uithuisgeplaatste mede aan degene met wie de 

uithuisgeplaatste een huishouden deelt. De burgemeester deelt de inhoud van het 

huisverbod ook mede aan het advies- en meldpunt huiselijk geweld en 

kindermishandeling, bedoeld in artikel 4.1.1 van de Wet maatschappelijke 

ondersteuning 2015. 

9. De burgemeester kan het huisverbod in ieder geval intrekken indien de 

uithuisgeplaatste een aanbod tot hulpverlening heeft aanvaard en dit door de 

instantie voor advies of hulpverlening, aangewezen ingevolge het achtste lid, is 



bevestigd, en deze aanvaarding tevens inhoudt dat de uithuisgeplaatste 

hulpverlening aan één of meer personen die met de uithuisgeplaatste in de woning 

wonen of daarin anders dan incidenteel verblijven niet zal belemmeren en zal 

meewerken indien dit van hem wordt gevraagd door de instantie voor advies of 

hulpverlening. 

Taakveld: .. 

Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen 

Samenvatting   

  Taak: Beleidsdoelen: Regelgeving: Samenwerking: Toezicht: 

Aspect 1: Decentrale 
autonomie gemeten 
aan de hand van 
beleidsvrijheid 

 Eindscore 
- verplichte taken met weinig voorschriften: gering beleidsvrij  
 

Verplichte 

taak 
Dimensio-nering Verordenende 

bevoegdheid 
Geen voor-

schriften 
Informatie-

plicht 

Aspect 2: Toedeling 
van bevoegdheden 
aan 
bestuursorganen 

 (1) verordenende bevoegdheid  

Aspect 3: Regionaal 
bestuur 

 (1) geen voorschriften 
 

Aspect 4: 
Beleidscriteria voor 
taaktoedeling 

  

 Democratische controle Ja 

 Schaal van de taak Lokaal 

 Nabijheid Ja 

 Doelmatigheid en effectiviteit Ja 

 Anders: (..) 

Aspect 5: 
Uitvoeringsformat 

 
 

 

 Reeds implementatie voorafgaand aan wet? Onbekend 

 Invloed uitvoeringsformat op wettelijke inrichting Onbekend 

Aspect 6: 
Basisprincipes voor 

 
 

 



de financiële 
arrangementen 

 In retrospectief een goede kosteninschatting gemaakt? Ja 

 Financiële overgangsbepalingen? Onbekend 

 Vorm overgangsarrangement Onbekend 

 Actueel financieel arrangement 1) Algemene uitkering 

Bronnen:  
- Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen 
- MvT wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen 

 

Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen 

Artikel 1 Het college van burgemeester en wethouders biedt de ingezetenen toegang tot een 

antidiscriminatievoorziening. 

Verplichte 

taak 

Dimensio-

nering 

Verordenende 

bevoegdheid 

Geen voor-

schriften 

Informatie

-plicht 

Artikel 2 1. Een antidiscriminatievoorziening als bedoeld in artikel 1 heeft tot taak: 

a. onafhankelijke bijstand te verlenen aan personen bij de afwikkeling van hun klachten 

betreffende onderscheid als bedoeld in de Algemene wet gelijke behandeling, de 

Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen, de Wet gelijke behandeling op 

grond van handicap of chronische ziekte, de Wet gelijke behandeling op grond van 

leeftijd bij de arbeid, de artikelen 125g en 125h van de Ambtenarenwet, de artikelen 

646 tot en met 649 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, en artikel II van de wet 

van 7 november 2002 tot uitvoering van de richtlijn 1999/70/EG van de Raad van de 

Europese Unie van 28 juni 1999 betreffende de door het EVV, de UNICE en het CEEP 

gesloten raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, of 

discriminatie als bedoeld in artikel 90quater van het Wetboek van Strafrecht; 

b. de klachten, bedoeld in onderdeel a, te registreren. 

2. De gemeenteraad stelt bij verordening regels vast omtrent de inrichting van de 

antidiscriminatievoorziening, bedoeld in artikel 1, en de uitvoering door die 

voorziening van de taak, bedoeld in het eerste lid, onder a. 

3. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen eisen worden gesteld aan de inrichting 

van de antidiscriminatievoorziening en de uitvoering door die voorziening van de 

taak, bedoeld in het eerste lid, onder a. 

4. Bij regeling van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kunnen 

regels worden gesteld omtrent de taak, bedoeld in het eerste lid, onder b. 

     

Artikel 3 1. Het college van burgemeester en wethouders brengt jaarlijks vóór 1 april verslag uit 

aan Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de door de 

     



antidiscriminatievoorziening in het daaraan voorafgaande kalenderjaar 

geregistreerde klachten. 

2. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld omtrent de 

inhoud en de inrichting van het verslag, bedoeld in het eerste lid. 



Factsheet beleidsvelden en taken decentraal bestuur  
Gemeenten 

 
 

1. Scope van het taakveld 
 
Toelichting 
2.1 Verkeer en vervoer 
Tot dit taakveld behoren de taken op het gebied van verkeer te land (inclusief voetgangers) en bijbehorende droge infrastructuur:  

– verkeersbeleid;  

– verkeersmaatregelen: verkeersborden, verkeersregelinstallaties, bewegwijzering en straatmeubilair t.b.v. verkeersregulering;  

– beïnvloeden verkeersgedrag met het oog op verkeersveiligheid;  

– aanleg, reconstructie en onderhoud van verharde openbare ruimte: wegen, pleinen, fietspaden, voetpaden en overige verhardingen;  

– civiel technische kunstwerken: inspectie, beheer en onderhoud bruggen, tunnels spoorwegovergangen en dergelijke) waaronder begrepen infrastructuur ten behoeve 

van luchthavens;  

– verlichting wegen: aanleg, beheer en onderhoud;  

– gladheidbestrijding: sneeuwruimen en strooien;  

– straatreiniging: schoonmaken en (toezien op) schoonhouden van de openbare ruimte van veeg- en zwerfafval;  

– reguleren openbare ruimte: vergunningen voor inritten, aanleg kabels, verhuren standplaatsen (grond, benzinestations);  

– verwijderen verkeersobstakels en vergunningen voor het tijdelijke plaatsen van voorwerpen op de openbare weg.  
 
Tot dit taakveld behoren niet:  

– aanleg van wegen die onderdeel uitmaken van een grondexploitatie, dat valt onder taakveld 3.2 (i.g.v. fysiek) of taakveld 8.2 (i.g.v. exploitatie);  

– faciliteiten voor tram- en bus van grotere omvang (busstations bijvoorbeeld) moeten onder taakveld 2.5 openbaar vervoer worden geregistreerd;  

– aanleg van parkeervoorzieningen en afgeven van vergunningen voor parkeren en parkeerplaatsen, hoort onder taakveld 2.2;  

– aanleg van toeristische paden voor fietsers en wandelaars hoort onder taakveld 5.7.  
 

Wettelijk kader : 

▪ Wegenwet, artikelen 15 en 16 (vervalt en komt in omgevingswet) 

▪ Wegenverkeerswet, artikelen 2 en 14 tot en met 16 
 
  

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer 



Wegenwet en delen wegenverkeerswet naar de omgevingswet:  
MvT Omgevingswet p 323 en 324: 
..”De Wegenwet, de Waterstaatswet 1900 en de Wet herziening wegenbeheer voorzien in regelingen voor het beheer van wegen. De Wegenwet van 1930 regelt enerzijds 
de openbaarheid van wegen en anderzijds de verplichting voor de beheerder om de weg in een goede staat te behouden. De openbaarheid van wegen vereist een 
wettelijke regeling, maar het huidige stelsel is sterk verouderd.”…. 
…”Integratie in de Omgevingswet heeft diverse voordelen: – het biedt gelegenheid de verouderde wetgeving te herzien; – het lijkt mogelijk het wegbeheer te organiseren 
langs dezelfde lijnen als het waterbeheer; het besluit tot onttrekking van een weg aan de openbaarheid kan worden meegenomen in een omgevingsvergunning of 
projectbesluit; – de informatie over openbaarheid van wegen kan worden gedigitaliseerd. Het lijkt goed mogelijk in de Omgevingswet datgene te regelen dat deze wetten 
nu regelen. Dit vereist echter een nieuwe beleidsmatige visie op de regelingen. Deze zal worden ontwikkeld in samenspraak met gemeenten en provincies, die de 
regelingen toepassen, en met belanghebbenden zoals wandelorganisaties. Op basis van deze visie zal een wetsvoorstel tot aanvulling van de Omgevingswet tot stand 
komen. Integratie zal dan ook plaatsvinden via een aanvullingswet. Vooruitlopend daarop zullen via de Invoeringswet Omgevingswet al de uitgewerkte of niet langer 
vereiste delen van de Wet herziening wegenbeheer worden geschrapt.”… 

 

 

  



2. Analyse bevindingen op niveau taakveld 

 

Taakveld: 2.1 Verkeer en vervoer 

Wegenverkeerswet, artikelen 2 en 14 tot en met 16 (wegenwet artikelen 15 en 16 gaan op in omgevingswet) 

Samenvatting Inwoners kunnen de gemeenten aanspreken op: 

– Aanleg, beheer en onderhoud van wegen: gemeenten beheren gezamenlijk 

85% van de wegen 

– regulering van verkeer (verkeersmaatregelen) 

– verkeersveiligheid in woongebieden, rond scholen, e.d. 

– parkeer- en locatiebeleid 

– openbaar vervoer 

– stimulering fietsgebruik 
Een gemeente is volgens de Wegenwet verplicht haar wegenareaal (de 
verzameling wegen die ze in eigendom heeft) te beheren. Dat beheer houdt in het 
berijdbaar houden van het areaal en het waarborgen van bereikbaarheid.  
De Wegenverkeerswet geeft voorschriften  over de veiligheid en het gebruik van 
de wegen. Tevens worden voorschriften gegeven ten aanzien van verkeerstekens, 
bewegwijzering, en dergelijke.  

Er zijn geen voorschriften over samenwerking en er is niets geregeld over 

toezicht. 

 

  Taak: 
.. 

Beleidsdoe
len: 

Regelgeving: 
.. 

Samenwer
king: 

Toezicht: 
.. 

Aspect 1: Decentrale 
autonomie gemeten 
aan de hand van 
beleidsvrijheid 

.. overnemen: samenvatting van factsheet beleidsvrijheid  - tekst en invullingen 

kolommen .. 

 
En: 
 Eindscore 
- Verplichte taken met weinig voorschriften : gering beleidsvrij  

Verplicht Dimensione

ring 
Voorgeschreven 

toepassing 
Geen 

voorschrift 
Geen 

toezicht 

 

 

Aspect 2: Toedeling 
van bevoegdheden 
aan 
bestuursorganen 

Score van beleidsvrijheid op beleidsvelden a.d.h.v. dimensie regelgeving  
Keuze uit:  
(4) Voorgeschreven toepassing,  
(3), medebewind,  
(2) optionele inzet,  
(1) verordenende bevoegdheid  
We noteren hier het woord en niet het nummer 
 
Eventueel ook een toelichting 

(4) Voorgeschreven toepassing,  
 



Aspect 3: Regionaal 
bestuur 

Score van beleidsvrijheid op beleidsvelden a.d.h.v. dimensie samenwerking. 
Keuze uit:  
(4) voorgeschreven samenwerking,  
(3) onvermijdelijke samenwerking,  
(2) aanbevolen samenwerking, 
(1) geen voorschriften 
We noteren hier het woord en niet het nummer 
 
Eventueel ook een toelichting 

(1) geen voorschriften 
 

Aspect 4: 
Beleidscriteria voor 
taaktoedeling 

  

 Democratische controle: er is beleidsvrijheid in de taakuitvoering en daarmee is 

het logisch dat er lokale democratische kaderstelling en controle moet zijn. 

Verhouding Raad ~ College  

Nee, het is hoofdzakelijk een uitvoerende taak die verplicht is. 

 Schaal van de taak: een taak is goed lokaal uit te voeren of juist regionaal of 

landelijk 

Ja, lokaal uit te voeren 
Er is een heldere verdeling van de wegen die de gemeente en andere organen 
moeten beheren. 

 Nabijheid: de taakuitvoering vraagt fysieke nabijheid Ja 

 Doelmatigheid en effectiviteit: de taakuitvoering wordt bepaald door kennis van 
de lokale situatie en mogelijkheden 

Ja 

 Anders: (..) 

Aspect 5: 
Uitvoeringsformat 

Hier gaan we (1) na of voorafgaand aan de invoeringsdatum van een wet sprake is 
van reeds gestarte implementatietrajecten. Bijvoorbeeld is bij de eerste invoering 
van de Wmo geëxperimenteerd met pilots, dit geldt ook voor de invoering van de 
Omgevingswet. Vervolgens gaan we (2) na in welke mate het gekozen 
‘uitvoeringsformat’ van invloed is geweest op de uiteindelijke wettelijke inrichting 
van het beleidsveld. 
 
Beoordelen aan de hand van evaluaties van invoeringstrajecten. Bijvoorbeeld de 
kabinetsreactie op de evaluatie van experimenten. Andere bron is de MvT. 

 

 Reeds implementatie voorafgaand aan wet? Onbekend 

 Invloed uitvoeringsformat op wettelijke inrichting nvt 

 

Aspect 6: 
Basisprincipes voor 

Wij analyseren de financiële paragrafen van relevante wetten behorende bij de 
beleidsvelden om na te gaan: 
(1) Of in de wet financiële en/of transitie of overgangsbepalingen zijn 
opgenomen 

 



de financiële 
arrangementen 

(2) Na te gaan welke vormen van financiële overgangsarrangementen zijn 
gekozen zoals: 
1) een transitiefonds 
2) experimenteergelden 
3) regulering van financiële aansprakelijkheden bij verplichte regiovorming 
4) beveiliging van het autonome budget 
(3) Welk financieel arrangement actueel geldt voor de wet: 
1) Algemene uitkering 
2) Decentralisatie-uitkering 
3) Specifieke of doeluitkering 

 In retrospectief een goede kosteninschatting gemaakt? Niet na te gaan, Onbekend 

 Financiële overgangsbepalingen? Onbekend 

 Vorm overgangsarrangement Onbekend 

 Actueel financieel arrangement 1) Algemene uitkering 

Bronnen:  
- MvT omgevingswet 2020 
- MvT wegenverkeerswet 

 

  



3. Onderliggende analyse op niveau van wet- en regelgeving 

 
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer 

Wet / artikel  Taak Beleids-

doelen 

Regelgeving Samen-

werking 

Toezicht 

 

INVENTARISATIE Regeling 

Wegenwet 

Artikel 15 1. Het Rijk, de provincie, de gemeente en het waterschap is verplicht een weg te 

onderhouden, wanneer dat openbare lichaam dien tot openbaren weg heeft 

bestemd. 

2. Het Rijk, de provincie, de gemeente en het waterschap is verplicht een weg en 

een in een weg zich bevindenden duiker te onderhouden, wanneer dat openbare 

lichaam dien weg of dien duiker gedurende tien achtereenvolgende jaren heeft 

onderhouden, ook al was bij den aanvang van die tien jaren de weg, welke is 

onderhouden of waarin de duiker is gelegen, nog niet openbaar. 

3. Tot het onderhoud van een weg als in het eerste en het tweede lid bedoeld, 

behoort mede het onderhoud van een tot dien weg behoorenden berm of een 

tot dien weg behoorende bermsloot, echter slechts voor zoover het onderhoud 

van den berm of de bermsloot dient ten behoeve van de instandhouding en de 

bruikbaarheid van den weg en voor zoover het onderhoud niet, uit welken 

hoofde ook, tot de verplichting van anderen behoort. 

verplicht 
    

Artikel 16 De gemeente heeft te zorgen, dat de binnen haar gebied liggende wegen, met 
uitzondering van de wegen, welke door het Rijk of eene provincie worden 
onderhouden, van die bedoeld in artikel 17 en van die, waarop door een ander tol 
wordt geheven, verkeren in goeden staat. 

 
    

 

Wegenverkeerswet 

Artikel 2 1. De krachtens deze wet vastgestelde regels kunnen strekken tot: 

a. het verzekeren van de veiligheid op de weg; 

b. het beschermen van weggebruikers en passagiers; 

c. het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid 

daarvan; 

d. het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer. 

2. De krachtens deze wet vastgestelde regels kunnen voorts strekken tot: 

 voorschrift    

https://wetten.overheid.nl/BWBR0001948/2017-09-01#HoofdstukIV_Artikel17


Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer 

Wet / artikel  Taak Beleids-

doelen 

Regelgeving Samen-

werking 

Toezicht 

a. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder 

of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer; 

b. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van 

het karakter of van de functie van objecten of gebieden. 

3. De krachtens deze wet vastgestelde regels kunnen voorts strekken tot: 

a. het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik; 

b. het waarborgen van het op juiste wijze in rekening brengen van tarieven voor 

het gebruik van de weg; 

c. het gebruik en de waarborging van de juistheid van de registers die ingevolge 

deze wet worden bijgehouden; 

d. het voorkomen en bestrijden van fraude; 

e. de regeling van positie, inrichting en werkwijze, alsmede het uitoefenen van 

toezicht op zelfstandige bestuursorganen die taken verrichten op het terrein van 

deze wet. 

4. De krachtens deze wet vastgestelde regels kunnen voorts strekken ter uitvoering 

van verdragen of van besluiten van volkenrechtelijke organisaties of van één of 

meer instellingen van de Europese Unie, al dan niet gezamenlijk, op het terrein 

van de typegoedkeuring van voertuigen, systemen, onderdelen, technische 

eenheden, uitrustingstukken en voorzieningen ter bescherming van 

weggebruikers en passagiers, in verband met de toelating tot het verkeer op de 

weg of het gebruik buiten de weg. 

5. De vaststelling van regels bij ministeriële regeling ter uitvoering van het bij of 

krachtens deze wet bepaalde geschiedt in overeenstemming met Onze bij 

algemene maatregel van bestuur aangewezen ministers, indien deze regels 

strekken tot behartiging van de belangen, bedoeld in het tweede dan wel het 

derde lid. 

Artikel 2a Provincies, gemeenten en waterschappen behouden hun bevoegdheid om bij 
verordening regels vast te stellen ten aanzien van het onderwerp waarin deze wet 
voorziet, voor zover die regels niet in strijd zijn met de bij of krachtens deze wet 
vastgestelde regels en voor zover verkeerstekens krachtens deze wet zich daar niet 
toe lenen. 

 
    

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003245&g=2018-10-17&z=2018-10-17


Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer 

Wet / artikel  Taak Beleids-

doelen 

Regelgeving Samen-

werking 

Toezicht 

Artikel 14 1. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels vastgesteld omtrent: 

a. het toepassen van verkeerstekens en onderborden; 

b. het treffen van maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van 

de weg; 

c. het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, 

en 

d. het ten behoeve van de doelen, genoemd in artikel, 2, eerste lid, onderdelen a 

en c, verwerken van kentekengegevens van voertuigen op of aan de weg met 

behulp van een technisch hulpmiddel. 

2. Bij ministeriële regeling worden nadere regels vastgesteld betreffende het 

toepassen van verkeerstekens en onderborden. 

3. Bij ministeriële regeling worden voorschriften vastgesteld betreffende de 

inrichting, de plaatsing, de kleur, de afmeting en het materiaal van 

verkeerstekens en onderborden, en de inzet van een technisch hulpmiddel als 

bedoeld in het eerste lid, onderdeel d. 

 
 Voor-

geschreven 

toepassing 

  

Artikel 15 1. De plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur 

aangewezen verkeerstekens, en onderborden voor zover daardoor een gebod of 

verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit. 

2. Maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot 

het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer 

geschieden krachtens een verkeersbesluit, indien de maatregelen leiden tot een 

beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een 

weg of weggedeelte gebruik kan maken. 

 
    

Artikel 16 1. De in artikel 15 bedoelde verkeerstekens en onderborden worden geplaatst of 

verwijderd, en de daar bedoelde maatregelen worden getroffen, door de zorg 

van het gezag dat het verkeersbesluit heeft genomen. 

2. Verkeerstekens en onderborden, die niet worden geplaatst of verwijderd 

krachtens een verkeersbesluit, worden geplaatst of verwijderd door de zorg van 

het openbaar lichaam dat het beheer heeft over de weg of, indien geen 

openbaar lichaam het beheer heeft, door de zorg van de eigenaar van de weg. 

 
    

https://wetten.overheid.nl/BWBR0006622/2018-07-28#Hoofdstuk1_Artikel2
https://wetten.overheid.nl/BWBR0006622/2018-07-28#Hoofdstuk1_Artikel2
https://wetten.overheid.nl/BWBR0006622/2018-07-28#HoofdstukII_Paragraaf2_Artikel15


Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer 

Wet / artikel  Taak Beleids-

doelen 

Regelgeving Samen-

werking 

Toezicht 

3. Bij algemene maatregel van bestuur worden de verkeerstekens aangewezen die 

onderdeel uitmaken van de categorie bewegwijzering. 

4. Plaatsing of verwijdering van de bewegwijzering vindt uitsluitend plaats in 

overeenstemming met een vastgesteld ontwerp als bedoeld in artikel 16a, eerste 

lid. 

Artikel 16a 1. Onze Minister stelt, na overleg met de betrokken openbare lichamen en 

eigenaren van wegen, ontwerpen vast voor de bewegwijzering. 

2. Een ontwerp bevat: 

a. de bestemmingen waarop het ontwerp betrekking heeft; 

b. een overzicht van de bestaande bewegwijzering en van de mogelijke routes 

waarlangs die bestemmingen veilig en efficiënt kunnen worden bereikt; 

c. te plaatsen en te verwijderen bewegwijzering alsmede een aanduiding van de 

locaties waar de bewegwijzering moet worden geplaatst of verwijderd; 

d. de vormgeving van de te plaatsen bewegwijzering, en 

e. de consequenties van het ontwerp voor de bewegwijzering op andere wegen. 

3. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld inzake de inhoud 

van een ontwerp en de uitvoering van het eerste lid. 

 
 Voorgeschreven 

toepassing 

  

Artikel 16b 1. Onze Minister houdt een register bij waarin gegevens worden verwerkt inzake 

ontwerpen voor bewegwijzering, alsmede de uitvoering daarvan. 

2. Het openbaar lichaam dat het beheer heeft over de weg waarop het ontwerp 

betrekking heeft of waarvoor het ontwerp mogelijk gevolgen heeft, of, indien 

geen openbaar lichaam het beheer heeft, de eigenaar van die weg, verstrekt aan 

Onze Minister de gegevens: 

a. die nodig zijn om het ontwerp, bedoeld in artikel 16a, eerste lid, tot stand te 

kunnen brengen, en 

b. inzake de uitvoering van die ontwerpen, zoals gerealiseerd. 

3. Onze Minister verstrekt gegevens uit het register aan de in het tweede lid 

bedoelde openbare lichamen of eigenaren voor de uitvoering van hun publieke 

taken. Openbare gegevens uit het register waarop geen intellectuele 

eigendomsrechten van derden rusten, worden tevens beschikbaar gesteld voor 

hergebruik als bedoeld in de Wet hergebruik van overheidsinformatie, zonder 

 
    

https://wetten.overheid.nl/BWBR0006622/2018-07-28#HoofdstukII_Paragraaf2_Artikel16a
https://wetten.overheid.nl/BWBR0006622/2018-07-28#HoofdstukII_Paragraaf2_Artikel16a
https://wetten.overheid.nl/BWBR0006622/2018-07-28#HoofdstukII_Paragraaf2_Artikel16a
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0036795&g=2018-10-19&z=2018-10-19


Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer 

Wet / artikel  Taak Beleids-

doelen 

Regelgeving Samen-

werking 

Toezicht 

dat een daartoe strekkend verzoek als bedoeld in die wet hoeft te worden 

ingediend. 

4. Bij ministeriële regeling kunnen ter uitvoering van het eerste tot en met het 

derde lid nadere regels worden gesteld. 

Artikel 18 1. Verkeersbesluiten worden genomen: 

a. voor zover zij betreffen het verkeer op wegen onder beheer van het Rijk door 

Onze Minister; 

b. voor zover zij betreffen het verkeer op wegen onder beheer van een provincie 

door gedeputeerde staten; 

c. voor zover zij betreffen het verkeer op wegen onder beheer van een waterschap 

door het algemeen bestuur of, krachtens besluit van het algemeen bestuur, door 

het dagelijks bestuur; 

d. voor zover zij betreffen het verkeer op andere wegen door burgemeester en 

wethouders, of krachtens besluit van hen, door een door hen ingestelde 

bestuurscommissie. 

2. Indien het beheer over een weg wordt overgedragen, blijven de 

verkeersbesluiten die de oorspronkelijke wegbeheerder ten aanzien van het 

verkeer op die weg heeft vastgesteld, van kracht totdat zij zijn vervangen. 

3. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels vastgesteld omtrent de eisen 

waaraan verkeersbesluiten dienen te voldoen alsmede omtrent de 

totstandkoming en de inwerkingtreding van die besluiten. 

 
    

 
 
  



Factsheet beleidsvelden en taken decentraal bestuur  
Gemeenten 

 

 
1. Scope van het taakveld 

 
Toelichting 
2.2.- Parkeren 
Tot dit taakveld behoren ontwikkeling en beheer van (afzonderlijke) parkeervoorzieningen:  

– parkeerbeleid: parkeerzone, ontheffingen en vergunningen;  

– inrichting en onderhoud open en gesloten parkeervoorzieningen;  

– baten en lasten die betrekking hebben op parkeervoorzieningen (exclusief de opbrengst van parkeerbelasting zie taakveld 0.63);  

– parkeermeters;  

– fietsenstalling.  
 
Tot dit taakveld behoort niet:  

– parkeerbelasting inclusief lasten heffing en invordering valt onder taakveld 0.63;  

– parkeerpolitie (toezichthouders, BOA's). Dit valt onder taakveld 1.2;  

– aanleg, beheer en onderhoud van parkeerhavens als onderdeel van wegen horen thuis onder taakveld 2.1. 
 
Wettelijk kader: 

▪ Gemeente wet, artikel 149 

▪ Wegenverkeerswet, artikel 2 
 

  

Taakveld 2.2 Parkeren 



2. Analyse bevindingen op niveau taakveld 

 

Taakveld:  2.2 Parkeren 

Gemeente wet, artikel 149 

Wegenverkeerswet, artikel 2 

Samenvatting De gemeente is verantwoordelijk voor het regelen van parkeren in de 

gemeentelijke openbare ruimte. Op basis van een gemeentelijke verordening 

wordt het beleid bepaald en vastgelegd. Basis is gelegen in de Wegenverkeerswet 

(artikel 2a) en de Gemeentelijke Verordening (gebaseerd op art 149 

Gemeentewet). 

 

 

  Taak: 
.. 

Beleidsdoe
len: 

Regelgeving: 
.. 

Samenwer
king: 

Toezicht: 
.. 

Aspect 1: Decentrale 
autonomie gemeten 
aan de hand van 
beleidsvrijheid 

De gemeente is verantwoordelijk voor het regelen van parkeren in de 

gemeentelijke openbare ruimte. Op basis van een gemeentelijke verordening 

wordt het beleid bepaald en vastgelegd. Basis is gelegen in de Wegenverkeerswet 

(artikel 2a) en de Gemeentelijke Verordening (gebaseerd op art 149 

Gemeentewet).  

En: 
 Totaalscore  

- Niet verplichte taken met weinig voorschriften: beleidsvrij  

Optioneel 

 
Geen voor-

schriften 
Verordenende 

bevoegdheid 
Geen 

voorschrifte

n 

Geen 

toezicht 

Aspect 2: Toedeling 
van bevoegdheden 
aan 
bestuursorganen 

Score van beleidsvrijheid op beleidsvelden a.d.h.v. dimensie regelgeving  
Keuze uit:  
(4) Voorgeschreven toepassing,  
(3), medebewind,  
(2) optionele inzet,  
(1) verordenende bevoegdheid  
We noteren hier het woord en niet het nummer 
 
Eventueel ook een toelichting 

(1) verordenende bevoegdheid  
 

Aspect 3: Regionaal 
bestuur 

Score van beleidsvrijheid op beleidsvelden a.d.h.v. dimensie samenwerking. 
Keuze uit:  
(4) voorgeschreven samenwerking,  
(3) onvermijdelijke samenwerking,  
(2) aanbevolen samenwerking, 
)1) geen voorschriften 
We noteren hier het woord en niet het nummer 
 

(1) geen voorschriften 
 



Eventueel ook een toelichting 

Aspect 4: 
Beleidscriteria voor 
taaktoedeling 

  

 Democratische controle: er is beleidsvrijheid in de taakuitvoering en daarmee is 

het logisch dat er lokale democratische kaderstelling en controle moet zijn. 

Verhouding Raad ~ College (mm provincie: PS~GS en waterschap: AB~DB.) 

Ja,  
Artikel 149 gemeentewet: De raad maakt de verordeningen die hij in het belang 
van de gemeente nodig oordeelt. 
Artikel 2a wegenverkeerswet: Provincies, gemeenten en waterschappen 
behouden hun bevoegdheid om bij verordening regels vast te stellen ten 
aanzien van het onderwerp waarin deze wet voorziet, voor zover die regels niet 
in strijd zijn met de bij of krachtens deze wet vastgestelde regels en voor zover 
verkeerstekens krachtens deze wet zich daar niet toe lenen. 

 Schaal van de taak: een taak is goed lokaal uit te voeren of juist regionaal of 

landelijk 

Lokaal uitgevoerd 

 Nabijheid: de taakuitvoering vraagt fysieke nabijheid Ja 

 Doelmatigheid en effectiviteit: de taakuitvoering wordt bepaald door kennis van 
de lokale situatie en mogelijkheden 

Ja 

Aspect 5: 
Uitvoeringsformat 

Hier gaan we (1) na of voorafgaand aan de invoeringsdatum van een wet sprake is 
van reeds gestarte implementatietrajecten. Bijvoorbeeld is bij de eerste invoering 
van de Wmo geëxperimenteerd met pilots, dit geldt ook voor de invoering van de 
Omgevingswet. Vervolgens gaan we (2) na in welke mate het gekozen 
‘uitvoeringsformat’ van invloed is geweest op de uiteindelijke wettelijke inrichting 
van het beleidsveld. 
 
Beoordelen aan de hand van evaluaties van invoeringstrajecten. Bijvoorbeeld de 
kabinetsreactie op de evaluatie van experimenten. Andere bron is de MvT. 

 

 Reeds implementatie voorafgaand aan wet? Onbekend 

 Invloed uitvoeringsformat op wettelijke inrichting Onbekend 

Aspect 6: 
Basisprincipes voor 
de financiële 
arrangementen 

Wij analyseren de financiële paragrafen van relevante wetten behorende bij de 
beleidsvelden om na te gaan: 
(1) Of in de wet financiële en/of transitie of overgangsbepalingen zijn 
opgenomen 
(2) Na te gaan welke vormen van financiële overgangsarrangementen zijn 
gekozen zoals: 
1) een transitiefonds 
2) experimenteergelden 
3) regulering van financiële aansprakelijkheden bij verplichte regiovorming 
4) beveiliging van het autonome budget 
(3) Welk financieel arrangement actueel geldt voor de wet: 

 



1) Algemene uitkering 
2) Decentralisatie-uitkering 
3) Specifieke of doeluitkering 

 In retrospectief een goede kosteninschatting gemaakt? Ja, vaak levert het parkeren geld op 

 Financiële overgangsbepalingen? nvt 

 Vorm overgangsarrangement nvt 

 Actueel financieel arrangement 1) Algemene uitkering 

Bronnen:  
- Gemeentewet 
- Wegenverkeerswet 
- MvT wegenverkeerswet 

 

  



3. Onderliggende analyse op niveau van wet- en regelgeving 

 
INVENTARISATIE Regel 

Gemeentewet 

Artikel 149 

 

De raad maakt de verordeningen die hij in het belang van de gemeente nodig 
oordeelt. 

 

Wegen-

verkeerswet 

 

Artikel 2a Provincies, gemeenten en waterschappen behouden hun bevoegdheid om bij 

verordening regels vast te stellen ten aanzien van het onderwerp waarin deze wet 

voorziet, voor zover die regels niet in strijd zijn met de bij of krachtens deze wet 

vastgestelde regels en voor zover verkeerstekens krachtens deze wet zich daar niet 

toe lenen. 

 

 

 

  



Factsheet beleidsvelden en taken decentraal bestuur  
Gemeenten 

 
 

1. Scope van het taakveld 
 
Toelichting 
2.4 - Economische havens en waterwegen 
Tot dit taakveld behoren taken ten behoeve van de (beroeps)scheepvaart en de bijbehorende infrastructuur:  

– baggerwerkzaamheden;  

– zeehavens: het begeleiden van de scheepvaart van en naar de haven, het beheren en ontwikkelen van de natte en droge infrastructuur;  

– binnenhavens: beheren havengebied (droog en nat gedeelte), uitvoering operationele taken;  

– doorgaande waterwegen: bebakening, ijsbestrijding, inrichting en gebruik van de oevers door inspectie, beheer onderhoud en vervanging van de walkanten;  

– ligplaatsen en vergunningen bedrijfsvaartuigen, lig- en aanlegplaatsen voor beroepsvaart;  

– waterkering en afwatering: beheersing van het oppervlaktewater en voorkomen van wateroverlast door het in stand houden van oevers van watergangen achter dijken 

ter waarborging van de stabiliteit van de kering en het verpompen van overtollig water uit lager gelegen gebieden (onderbemalingen);  

– bruggelden en sluisgelden.  
 

Tot dit taakveld behoren niet:  

– activiteiten ten behoeve van niet doorgaande waterwegen zoals vijvers, sloten en overige waterpartijen: aanleg en onderhoud, horen thuis onder taakveld 5.7;  

– straten en wegen in het havengebied horen thuis onder taakveld 2.1;  

– havenloodsen, pakhuizen en entrepots horen thuis onder taakveld 3.2;  

– veerponten horen thuis onder taakveld 2.5;  

– zorg voor de kwaliteit van het oppervlaktewater hoort thuis onder taakveld 7.2;  

– jachthavens en passantenhavens voor recreatievaartuigen horen thuis onder taakveld 2.3. 
 

Wettelijk kader: 

▪ Waterwet, artikelen 3, 4, 5 en 8 
 
 
 

  

Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen 



2. Analyse bevingen op niveau taakveld 
 

Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen 

Waterwet, artikelen 3, 4, 5 en 8 

Samenvatting Op basis van de Waterwet wijst de minister bij Algemene Maatregel van Bestuur 
(AMvB) watersystemen aan die bij het Rijk in beheer zijn. Tevens wijst de minister 
bij AMvB overheidslichamen aan die zijn belast met beheer van Rijkswateren. De 
Waterwet schrijft voor dat er een Beheerplan moet worden opgesteld en schrijft 
voor welke onderwerpen daarin aan de orde dienen te komen. In de Waterwet is 
voorgeschreven wat de gemeente (beheerder) moet vastleggen over het 
watersysteem. Samenwerking is voorgeschreven. Toezicht vindt plaats door een 
rijksinspectie.  

 

 

  Taak: 
.. 

Beleidsdoe
len: 

Regelgeving: 
.. 

Samenwer
king: 

Toezicht: 
.. 

Aspect 1: Decentrale 
autonomie gemeten 
aan de hand van 
beleidsvrijheid 

Op basis van de Waterwet wijst de minister bij Algemene Maatregel van Bestuur 
(AMvB) watersystemen aan die bij het Rijk in beheer zijn. Tevens wijst de minister 
bij AMvB overheidslichamen aan die zijn belast met beheer van Rijkswateren. De 
Waterwet schrijft voor dat er een Beheerplan moet worden opgesteld en schrijft 
voor welke onderwerpen daarin aan de orde dienen te komen. In de Waterwet is 
voorgeschreven wat de gemeente (beheerder) moet vastleggen over het 
watersysteem. Samenwerking is voorgeschreven. Toezicht vindt plaats door een 
rijksinspectie.  

 
En:  
 Eindscore  
- Verplichte taken met veel voorschriften: niet beleidsvrij  

Verplichte 

taak 
Dimensione

ring 
Voor-

geschreven 

toepassing 

Voor-

geschreven 

samenwerki

ng 

Inspectie 

   

Aspect 2: Toedeling 
van bevoegdheden 
aan 
bestuursorganen 

Score van beleidsvrijheid op beleidsvelden a.d.h.v. dimensie regelgeving  
Keuze uit:  
(4) Voorgeschreven toepassing,  
(3), medebewind,  
(2) optionele inzet,  
(1) verordenende bevoegdheid  

We noteren hier het woord en niet het nummer 
 
Eventueel ook een toelichting 

(4) Voorgeschreven toepassing,  

 

 



Aspect 3: Regionaal 
bestuur 

Score van beleidsvrijheid op beleidsvelden a.d.h.v. dimensie samenwerking. 
Keuze uit:  
(4) voorgeschreven samenwerking,  
(3) onvermijdelijke samenwerking,  
(2) aanbevolen samenwerking, 
)1) geen voorschriften 
We noteren hier het woord en niet het nummer 
 
Eventueel ook een toelichting 

(4) voorgeschreven samenwerking,  
 

 

Aspect 4: 
Beleidscriteria voor 
taaktoedeling 

  

 Democratische controle: er is beleidsvrijheid in de taakuitvoering en daarmee is 

het logisch dat er lokale democratische kaderstelling en controle moet zijn. 

Verhouding Raad ~ College (mm provincie: PS~GS en waterschap: AB~DB.) 

Ja, is gebaseerd op plannen van college voor de gemeenteraad 

 Schaal van de taak: een taak is goed lokaal uit te voeren of juist regionaal of 

landelijk 

Kan lokaal of regionaal 

 Nabijheid: de taakuitvoering vraagt fysieke nabijheid Ja 

 Doelmatigheid en effectiviteit: de taakuitvoering wordt bepaald door kennis van 
de lokale situatie en mogelijkheden 

Ja 

 Anders: (..) 

 

Aspect 5: 
Uitvoeringsformat 

Hier gaan we (1) na of voorafgaand aan de invoeringsdatum van een wet sprake is 
van reeds gestarte implementatietrajecten. Bijvoorbeeld is bij de eerste invoering 
van de Wmo geëxperimenteerd met pilots, dit geldt ook voor de invoering van de 
Omgevingswet. Vervolgens gaan we (2) na in welke mate het gekozen 
‘uitvoeringsformat’ van invloed is geweest op de uiteindelijke wettelijke inrichting 
van het beleidsveld. 
 
Beoordelen aan de hand van evaluaties van invoeringstrajecten. Bijvoorbeeld de 
kabinetsreactie op de evaluatie van experimenten. Andere bron is de MvT. 

 

 Reeds implementatie voorafgaand aan wet? Geen 

 Invloed uitvoeringsformat op wettelijke inrichting Geen 

 

Aspect 6: 
Basisprincipes voor 

Wij analyseren de financiële paragrafen van relevante wetten behorende bij de 
beleidsvelden om na te gaan: 

 



de financiële 
arrangementen 

(1) Of in de wet financiële en/of transitie of overgangsbepalingen zijn 
opgenomen 
(2) Na te gaan welke vormen van financiële overgangsarrangementen zijn 
gekozen zoals: 
1) een transitiefonds 
2) experimenteergelden 
3) regulering van financiële aansprakelijkheden bij verplichte regiovorming 
4) beveiliging van het autonome budget 
(3) Welk financieel arrangement actueel geldt voor de wet: 
1) Algemene uitkering 
2) Decentralisatie-uitkering 
3) Specifieke of doeluitkering 

 In retrospectief een goede kosteninschatting gemaakt? onbekend 

 Financiële overgangsbepalingen? Geen 

 Vorm overgangsarrangement Geen 

 Actueel financieel arrangement 1) Algemene uitkering 

Bronnen:  
- Waterwet 
-MvT waterwet 

 

  



INVENTARISATIE Regeling 

Waterwet 

Artikel 3.1, lid 6 1. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden de watersystemen 

aangewezen die volledig dan wel met uitzondering van daarbij aangewezen 

onderdelen bij het Rijk in beheer zijn. 

2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wordt voor de onder de 

aanwijzing vallende oppervlaktewaterlichamen tevens de begrenzing 

vastgesteld. Daarbij wordt voor de begrenzing van de 

oppervlaktewaterlichamen van de rivieren de buitenkruinlijn van de primaire 

waterkering voor zover die primaire waterkering is aangegeven op de kaarten 

die als bijlage I bij deze wet behoren, dan wel, waar deze ontbreekt, de daarbij 

vast te stellen lijn van de hoogwaterkerende gronden, als richtlijn gehanteerd. 

3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen gronden binnen een 

oppervlaktewaterlichaam worden aangewezen als drogere oevergebieden als 

bedoeld in de begripsomschrijving van oppervlaktewaterlichaam in artikel 1.1. 

4. De voordracht voor de maatregel, bedoeld in het eerste lid, wordt gedaan 

nadat gedeputeerde staten van alle provincies alsmede alle 

waterschapsbesturen zijn geraadpleegd over de inhoud daarvan. 

5. De voordracht voor een algemene maatregel van bestuur houdende wijziging 

van de in het eerste lid bedoelde aanwijzing kan slechts worden gedaan indien 

over een daarin besloten liggende overdracht dan wel overneming van het 

beheer door Onze Minister overeenstemming is bereikt met de betrokken 

andere beheerder en gedeputeerde staten. 

6. Bij ministeriële regeling kunnen niet tot het Rijk behorende overheidslichamen 

worden aangewezen die geheel of gedeeltelijk zijn belast met het beheer van 

daarbij aangewezen Rijkswateren. De aanwijzing gebeurt in overeenstemming 

met het desbetreffende bestuursorgaan. 

Verplichte 

taak 

    

Artikel 3.2 1. Bij provinciale verordening worden voor de regionale wateren 

overheidslichamen aangewezen die geheel of gedeeltelijk zijn belast met het 

beheer, met inachtneming van artikel 2, tweede lid, van de Waterschapswet. 

2. Voor zover bij provinciale verordening andere lichamen dan waterschappen 

worden belast met beheer, zijn de artikelen 4.6, 5.1, 7.2, 8.1 en 8.3 van deze 

wet niet van toepassing voor de betrokken beheerders en, indien het 

provincies en gemeenten betreft, evenmin artikel 5.29, behoudens voor zover 

Verplichte 

taak 
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dat artikel bij of krachtens die verordening van toepassing wordt verklaard 

voor daarbij aan te wijzen waterstaatswerken, in verband met de bijzondere 

betekenis van die waterstaatswerken. 

3. Artikel 3.1, derde lid, is van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 4.6 1. Een beheerder stelt met betrekking tot de watersystemen onder zijn beheer 

een beheerplan vast. Daarbij wordt voor regionale wateren rekening gehouden 

met het regionale waterplan dat betrekking heeft op die regionale wateren, en 

dient de afstemming op beheerplannen van andere beheerders, indien sprake 

is of zou kunnen zijn van samenhang tussen de onderscheidene 

watersystemen, te zijn gewaarborgd. 

2. Het plan bevat: 

a. het programma van de maatregelen en voorzieningen die, in aanvulling op en 

ter uitwerking van hetgeen in het nationale of regionale plan is opgenomen 

over maatregelen, nodig zijn met het oog op de ontwikkeling, werking en 

bescherming van rijkswateren, onderscheidenlijk regionale wateren, onder 

vermelding van de bijbehorende termijnen; 

b. aanvullende toekenning van functies aan rijkswateren of regionale wateren, 

voor zover het nationale, onderscheidenlijk regionale, plan voorziet in de 

mogelijkheid daartoe; 

c. de voornemens voor de wijze waarop het beheer wordt gevoerd; 

d. een overzicht van de financiële middelen, die voor de uitvoering van het 

programma en het te voeren beheer nodig zijn. 

 Dimensio-

nering (lid 2) 

 Voorgeschreven 

samenwerking 

(lid 1) 

 

Artikel 5.1 1. De beheerder draagt zorg voor de vaststelling van een legger, waarin is 

omschreven waaraan waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting en 

constructie moeten voldoen. Van de legger maakt deel uit een overzichtskaart, 

waarop de ligging van waterstaatswerken en daaraan grenzende 

beschermingszones staat aangegeven. 

2. De legger gaat vergezeld van een technisch beheersregister met betrekking tot 

primaire waterkeringen dan wel waterkeringen ten aanzien waarvan 

toepassing is gegeven aan artikel 2.4, waarin de voor het behoud van het 

waterkerend vermogen kenmerkende gegevens van de constructie en de 

feitelijke toestand nader zijn omschreven. 

3. Bij of krachtens provinciale verordening of, ten aanzien van waterstaatswerken 

in beheer bij het Rijk, algemene maatregel van bestuur kunnen nadere 

  Voor-

geschreven 

toepassing 
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voorschriften worden gegeven ten aanzien van de inhoud, vorm en periodieke 

herziening van de legger voor daarbij te onderscheiden categorieën van 

waterstaatswerken. Voorts kan daarbij vrijstelling worden verleend van de in 

het eerste lid bedoelde verplichtingen met betrekking tot bepaalde 

waterstaatswerken die zich naar hun aard of functie niet lenen voor het 

omschrijven van die elementen dan wel van geringe afmetingen zijn. 

Artikel 8.3 1. Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de hoofdstukken 

5 en 6 of krachtens artikel 10.1 bepaalde zijn belast de bij besluit van Onze 

Minister aangewezen ambtenaren. Indien de aanwijzing ambtenaren betreft, 

ressorterende onder een ander ministerie dan dat van Onze Minister, wordt 

het desbetreffende besluit genomen in overeenstemming met Onze Minister 

wie het mede aangaat. 

2. Van een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt mededeling gedaan door 

plaatsing in de Staatscourant. 

3. Onze Minister kan regels stellen ten aanzien van de vervulling van de in het 

eerste lid bedoelde taak. Voor krachtens het eerste lid aangewezen 

ambtenaren die ressorteren onder een ander ministerie dan dat van Onze 

Minister, worden zodanige regels gesteld in overeenstemming met Onze 

betrokken Minister. 

4. Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de hoofdstukken 

5 en 6 of krachtens artikel 10.1 bepaalde zijn binnen hun ambtsgebied 

eveneens belast de ambtenaren die daartoe worden aangewezen bij besluit 

van de beheerder, niet zijnde Onze Minister, of een ander met de uitvoering 

van deze wet belast bestuursorgaan. 

    Inspectie 
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Factsheet beleidsvelden en taken decentraal bestuur  
Gemeenten 

 
 

1. Scope van het taakveld 
 
Toelichting 
2.5 Openbaar vervoer 
Tot dit taakveld behoren taken op het gebied van openbaar vervoer en bijbehorende (omvangrijke) infrastructurele voorzieningen:  

– bus, tram en metro;  

– taxivervoer;  

– veerdiensten;  

– voorzieningen en informatievoorziening ter ondersteuning van het openbaar vervoer;  

– busstation, metrostation, multimodaal knooppunt;  

– OV experimenten.  
 

Tot dit taakveld behoren niet:  

– bus en tramhaltes worden beschouwd als straatmeubilair en horen thuis onder taakveld 2.1;  

– collectief vervoer voor personen die ondersteuning behoeven hoort thuis onder taakveld 6.71. 
 

Wettelijk kader:  

▪ Wet Personenvervoer, artikelen 19, 20, 22, 44, 87 

 

  

Taakveld 2.5 Openbaar vervoer 



2. Analyse bevindingen op niveau taakveld 

 

Taakveld 2.5 Openbaar vervoer 

Wet Personenvervoer, artikelen 19, 20, 22, 44, 87 

Samenvatting Bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) wijst de minister gebieden (anders 
dan provincies) aan als concessieverlener. In geval van gemeenten betreft dat 
het dagelijks bestuur van een bij gemeenschappelijke Regeling ingesteld 
openbaar lichaam. Dit lichaam is dan bevoegd tot het verlenen, wijzigen of 
intrekken van openbaar vervoerconcessies in dat gebied. De wet 
Personenvervoer schrijft voor dat de concessieverlener een programma van 
eisen opstelt en schrijft voor welke onderwerpen daarin moeten zijn 
opgenomen. Er is sprake van medebewind in de regelgeving en voorgeschreven 
samenwerking. Toezicht vindt plaats door een rijksinspectie. Deze factsheet 
heeft geen betrekking op de gemeente waar de verplichting niet van toepassing 
is. 

 

 

  Taak: 
.. 

Beleidsdoe
len: 

Regelgeving: 
.. 

Samenwer
king: 

Toezicht: 
.. 

Aspect 1: Decentrale 
autonomie gemeten 
aan de hand van 
beleidsvrijheid 

Bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) wijst de minister gebieden (anders 

dan provincies) aan als concessieverlener. In geval van gemeenten betreft dat 

het dagelijks bestuur van een bij gemeenschappelijke Regeling ingesteld 

openbaar lichaam. Dit lichaam is dan bevoegd tot het verlenen, wijzigen of 

intrekken van openbaar vervoerconcessies in dat gebied. De wet 

Personenvervoer schrijft voor dat de concessieverlener een programma van 

eisen opstelt en schrijft voor welke onderwerpen daarin moeten zijn 

opgenomen. Er is sprake van medebewind in de regelgeving en voorgeschreven 

samenwerking. Toezicht vindt plaats door een rijksinspectie. Deze factsheet 

heeft geen betrekking op de gemeente waar de verplichting niet van toepassing 

is. 

En:  
Eindscore 
- Verplichte taken met veel voorschriften: niet beleidsvrij  

Verplichte 

taak 
Dimensio-

nering 
Medebewind Voorgeschr

even 

samenwerki

ng 

Inspectie 

 

Aspect 2: Toedeling 
van bevoegdheden 
aan bestuursorganen 

Score van beleidsvrijheid op beleidsvelden a.d.h.v. dimensie regelgeving  
Keuze uit:  
(4) Voorgeschreven toepassing,  
(3), medebewind,  
(2) optionele inzet,  

(3), medebewind,  

 



(1) verordenende bevoegdheid  
We noteren hier het woord en niet het nummer 

 

Aspect 3: Regionaal 
bestuur 

Score van beleidsvrijheid op beleidsvelden a.d.h.v. dimensie samenwerking. 
Keuze uit:  
(4) voorgeschreven samenwerking,  
(3) onvermijdelijke samenwerking,  
(2) aanbevolen samenwerking, 
(1) geen voorschriften 
We noteren hier het woord en niet het nummer 
 

(4) voorgeschreven samenwerking, 

 

Aspect 4: 
Beleidscriteria voor 
taaktoedeling 

  

 Democratische controle: er is beleidsvrijheid in de taakuitvoering en daarmee is 

het logisch dat er lokale democratische kaderstelling en controle moet zijn. 

Verhouding Raad ~ College (mm provincie: PS~GS en waterschap: AB~DB.) 

College, verplichte taak in medebewind  

 Schaal van de taak: een taak is goed lokaal uit te voeren of juist regionaal of 

landelijk 

Lokaal alleen door een aantal gemeenten uitgevoerd 

 Nabijheid: de taakuitvoering vraagt fysieke nabijheid Ja, waar van toepassing vraagt het fysieke nabijheid 

 Doelmatigheid en effectiviteit: de taakuitvoering wordt bepaald door kennis van 
de lokale situatie en mogelijkheden 

Kennis van de lokale situatie maar ook van de aansluiting op regionaal 
vervoersnetwerk is van belang 

 Anders: (..) 

 

Aspect 5: 
Uitvoeringsformat 

Hier gaan we (1) na of voorafgaand aan de invoeringsdatum van een wet sprake 
is van reeds gestarte implementatietrajecten. Bijvoorbeeld is bij de eerste 
invoering van de Wmo geëxperimenteerd met pilots, dit geldt ook voor de 
invoering van de Omgevingswet. Vervolgens gaan we (2) na in welke mate het 
gekozen ‘uitvoeringsformat’ van invloed is geweest op de uiteindelijke wettelijke 
inrichting van het beleidsveld. 
 
Beoordelen aan de hand van evaluaties van invoeringstrajecten. Bijvoorbeeld de 
kabinetsreactie op de evaluatie van experimenten. Andere bron is de MvT. 

 

 Reeds implementatie voorafgaand aan wet? Onbekend 

 Invloed uitvoeringsformat op wettelijke inrichting Onbekend 

 



Aspect 6: 
Basisprincipes voor 
de financiële 
arrangementen 

Wij analyseren de financiële paragrafen van relevante wetten behorende bij de 
beleidsvelden om na te gaan: 
(1) Of in de wet financiële en/of transitie of overgangsbepalingen zijn 
opgenomen 
(2) Na te gaan welke vormen van financiële overgangsarrangementen zijn 
gekozen zoals: 
1) een transitiefonds 
2) experimenteergelden 
3) regulering van financiële aansprakelijkheden bij verplichte 
regiovorming 
4) beveiliging van het autonome budget 
(3) Welk financieel arrangement actueel geldt voor de wet: 
1) Algemene uitkering 
2) Decentralisatie-uitkering 
3) Specifieke of doeluitkering 

 

 In retrospectief een goede kosteninschatting gemaakt? Ja, er wordt aangevuld zie onder Actueel financieel arrangement 

 Financiële overgangsbepalingen? nvt 

 Vorm overgangsarrangement nvt 

 Actueel financieel arrangement 3) Specifieke of doeluitkering 
MvT wet personenvervoer pagina 45: …”In concrete verhoudingen kan volgens 
de toelichting bij de Awb, tenzij zwaarwegende argumenten zich hiertegen 
verzetten, titel 4.2 van toepassing hierop worden verklaard. De gelaagde 
structuur het verlenen, vaststellen respectievelijk betalen van de subsidie in de 
Awb, alsmede de daarin vermelde gronden voor intrekking of wijziging van een 
subsidie lenen zich goed voor de wijze waarop met de exploitatiebijdrage kan 
worden omgegaan. Op sommige punten is in aanvulling op de Awb ten behoeve 
van het systeem van de bijdrage voor openbaar vervoer een specifieke 
voorziening in de wet getroffen. Dit geldt met name voor de wijze waarop in de 
wet de verlening en vaststelling van de bijdrage afhankelijk kan worden 
gemaakt van de mate waarin het openbaar vervoer is aanbesteed (artikel 72) of 
er sprake is van gewijzigd gebruik van openbaar vervoer (artikel 75, onderdeel 
a).”… 

Bronnen:  
- MvT wet personen vervoer 
- .. 

 

  



 
INVENTARISA

TIE 

Regeling 

Wet Personenvervoer: 

Artikel 19,  

lid 1 

Het is verboden openbaar vervoer te verrichten zonder daartoe verleende concessie.      

Artikel 20,  

lid 1-3 

1. Bevoegd tot het verlenen, wijzigen of intrekken van concessies voor openbaar 

vervoer per trein is Onze Minister. 

2. Bevoegd tot het verlenen, wijzigen of intrekken van concessies voor openbaar 

vervoer, anders dan openbaar vervoer per trein, zijn gedeputeerde staten. 

3. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat in bij die maatregel aan 

te wijzen gebieden in afwijking van het tweede lid het dagelijks bestuur van een bij 

gemeenschappelijke regeling ingesteld openbaar lichaam bevoegd is tot het 

verlenen, wijzigen of intrekken van de in het tweede lid bedoelde concessies in dat 

gebied. 

4. In afwijking van het eerste lid is het bestuur, bedoeld in het tweede of derde lid, 

bevoegd tot het verlenen, wijzigen of intrekken van concessies voor regionaal 

openbaar vervoer per trein voor de bij algemene maatregel van bestuur dan wel in 

overeenstemming met het betrokken bestuur bij besluit van Onze Minister 

aangewezen vervoersdiensten die de daarbij aangegeven stations verbinden. 

5. De voordracht voor een krachtens het derde lid vast te stellen algemene maatregel 

van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide 

kamers der Staten-Generaal is overgelegd. 

Verplicht 

(aangewezen 

openbaar 

lichaam) 

    

Artikel 44 1. De concessieverlener stelt ten behoeve van de verlening van een concessie, met 

uitzondering van een concessie als bedoeld in artikel 64, eerste lid, een programma 

van eisen vast. 

2. Het programma van eisen heeft in elk geval betrekking op: 

a. de bereikbaarheid in het gebied waarvoor een concessie wordt verleend en op de 

functie van het openbaar vervoer voor degenen die daarvan afhankelijk zijn; 

b. de algemene eisen die aan het te verrichten openbaar vervoer worden gesteld; 

c. de afstemming met het openbaar vervoer in aangrenzende gebieden, alsmede met 

andere vormen van personenvervoer; 

d. de afstemming met milieudoelstellingen van de concessieverlener; 

e. de te benutten infrastructurele voorzieningen. 

3. Voordat het programma van eisen wordt vastgesteld, vraagt de concessieverlener 

overeenkomstig artikel 27, tweede tot en met vierde lid, ter zake advies aan 

consumentenorganisaties die voldoen aan bij algemene maatregel van bestuur 

 Dimensio-

nering 

Medebewind Voorgeschreven 

samenwerking 
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gestelde voorwaarden. Bij de verlening van de desbetreffende concessie is artikel 

27 niet van toepassing. 

4. Een concessieverlener publiceert het programma van eisen dat is opgesteld voor een 

concessie voor openbaar vervoer die wordt verleend zonder dat daarvoor een 

aanbesteding wordt gehouden voorafgaand aan de verlening van die concessie. 

Artikel 87 1. Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet, van 

verordening 1071/2009/EG en van verordening 1073/2009/EG zijn belast: 

a. de bij besluit van Onze Minister aangewezen personen; 

b. de bij besluit van de bestuursorganen, bedoeld in artikel 20, tweede, derde en vierde 

lid, aangewezen personen, voor zover het de door hen verleende concessies betreft, 

voor het bepaalde bij of krachtens de artikelen 19, 29, 30 tot en met 40, 46 en 63c, 

eerste, tweede en derde lid, met uitzondering van openbaar vervoer per trein 

waarvoor op grond van deze wet Onze Minister het bevoegde bestuursorgaan is, en 

elfde lid voor zover niet de Autoriteit Consument en Markt is belast met dat toezicht 

en 

c. de bij besluit van het college van burgemeester en wethouders van de 

desbetreffende gemeenten aangewezen personen, voor zover het betreft het 

toezicht op naleving van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 82a en 82b. 

2. Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet, van 

verordening 1071/2009/EG en van verordening 1073/2009/EG zijn voorts belast de 

in artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering bedoelde ambtenaren en de met 

betrekking tot deze wet krachtens artikel 17, eerste lid, onder 2°, van de Wet op de 

economische delicten aangewezen ambtenaren. 

3. Onverminderd het bepaalde in het eerste en tweede lid zijn met het toezicht op de 

naleving van het bij of krachtens de artikelen 70 tot en met 74 bepaalde mede belast 

personen die daartoe door de vervoerder zijn aangewezen. 

4. Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij verordening 1371/2007/EG zijn 

de bij besluit van Onze Minister aangewezen personen belast. 

5. Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens artikel 63c, vierde, 

zesde tot en met tiende lid en elfde lid, onderdeel b, voor zover artikel 87, vijfde lid, 

op dat vervoer bij algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2, tweede 

of vierde lid, van toepassing is verklaard, uitvoeringsverordening (EU) nr. 869/2014 

van de Commissie van 11 augustus 2014 inzake nieuwe spoorvervoersdiensten voor 

passagiers (PbEU 2014, L 239) en de bij ministeriële regeling aangewezen bindende 

EU-rechtshandelingen van algemene strekking van de Europese Commissie op het 

gebied van internationale passagiersvervoerdiensten is de Autoriteit Consument en 

Markt belast. 

    Inspectie 
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6. Met het toezicht op de naleving van verordening (EU) nr. 181/2011 zijn belast de bij 

besluit van Onze Minister aangewezen personen. 

7. Van een besluit als bedoeld in het eerste, vierde of zesde lid, wordt mededeling 

gedaan in de Staatscourant. 

 

 

  



Factsheet beleidsvelden en taken decentraal bestuur  
Gemeenten 

 
 

1. Scope van het taakveld 
 
Toelichting 
3.1 – Economische ontwikkeling 
Tot dit taakveld behoort algemeen beleid ter versterking van de economische bedrijvigheid:  

– clusterontwikkeling en versterking van sectoren, stimulering van (samenwerkings-)projecten van onderzoeksinstellingen en bedrijven;  

– lokale, regionale, bovenregionale, internationale op versterking van de economische structuur en innovatie gerichte samenwerkingsverbanden; 

– samenwerking met bedrijfsleven en kennis- en onderzoeksinstellingen;  

– ontwikkelen van stedelijke en wijkgerichte economische programma's.  

Tot dit taakveld behoren niet:  

– beleid gericht op ondersteuning/ stimulering individuele bedrijven. Dit hoort thuis onder taakveld 3.3; 

– acquisitie en accountmanagement van individuele bedrijven en (kennis- en onderzoeks-) instellingen. Die horen thuis onder taakveld 3.3;  

– de praktische uitvoering van programmaonderdelen. Die thuis horen onder taakveld 3.2 of 3.4.  
 

 
Wettelijk kader  
De wetgeving bevat geen taken voor dit taakveld. 
 
 

  

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling  



2. Analyse bevindingen op niveau taakveld 

 
Taakveld: .. 

Wet: .. 

Samenvatting De wetgeving bevat geen specifieke aanwijzingen voor dit beleidsveld. 

 

 

 

  Taak: 
.. 

Beleidsdoe
len: 

Regelgeving: 
.. 

Samenwer
king: 

Toezicht: 
.. 

Aspect 1: Decentrale 
autonomie gemeten 
aan de hand van 
beleidsvrijheid 

De wetgeving bevat geen specifieke aanwijzingen voor dit beleidsveld. 

 
En: 
 Totaalscore 
- Niet verplichte taken met weinig voorschriften: beleidsvrij  
 

Eigen initiatief Geen 

Doelvoorsch

riften 

Verordenende 

bevoegdheid 
Geen 

voorschrifte

n 

Geen 

toezicht 

 .. eventuele toelichtende teksten / citaten ..      

 

Aspect 2: Toedeling 
van bevoegdheden 
aan 
bestuursorganen 

Score van beleidsvrijheid op beleidsvelden a.d.h.v. dimensie regelgeving  
Keuze uit:  
(4) Voorgeschreven toepassing,  
(3), medebewind,  
(2) optionele inzet,  
(1) verordenende bevoegdheid  

We noteren hier het woord en niet het nummer 
 
Eventueel ook een toelichting 

(2) optionele inzet,  

 

 

Aspect 3: Regionaal 
bestuur 

Score van beleidsvrijheid op beleidsvelden a.d.h.v. dimensie samenwerking. 
Keuze uit:  
(4) voorgeschreven samenwerking,  
(3) onvermijdelijke samenwerking,  
(2) aanbevolen samenwerking, 
)1) geen voorschriften 
We noteren hier het woord en niet het nummer 
 
Eventueel ook een toelichting 

(1) geen voorschriften 
 

 



Aspect 4: 
Beleidscriteria voor 
taaktoedeling 

  

 Democratische controle: er is beleidsvrijheid in de taakuitvoering en daarmee is 

het logisch dat er lokale democratische kaderstelling en controle moet zijn. 

Verhouding Raad ~ College (mm provincie: PS~GS en waterschap: AB~DB.) 

Ja 
Artikel 149 gemeentewet: De raad maakt de verordeningen die hij in het belang 
van de gemeente nodig oordeelt. 

 Schaal van de taak: een taak is goed lokaal uit te voeren of juist regionaal of 

landelijk 

Lokaal, soms wordt dit ook regionaal in samenwerking uitgevoerd 
Bijvoorbeeld samenwerking Drechtsteden voor economische ontwikkeling: 
website DEAL: “DEAL! verzorgt de economische acquisitie en de promotie voor 
de zeven Drechtsteden. Dit gebeurt door nieuwe bedrijven aan te trekken en 
door de economische ontwikkeling met nieuwe initiatieven te ondersteunen in 
onze regio. DEAL! heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld. DEAL! had een 
‘smal’ takenpakket van promotie en acquisitie. Maar DEAL is steeds meer een 
strategische partner voor de gemeenten geworden, voor de economische 
ontwikkeling van de regio.” 

 Nabijheid: de taakuitvoering vraagt fysieke nabijheid Fysieke nabijheid 

 Doelmatigheid en effectiviteit: de taakuitvoering wordt bepaald door kennis van 
de lokale situatie en mogelijkheden 

Soms is het doelmatiger en effectiever om regionaal uit te voeren. 

 

Aspect 5: 
Uitvoeringsformat 

Hier gaan we (1) na of voorafgaand aan de invoeringsdatum van een wet sprake is 
van reeds gestarte implementatietrajecten. Bijvoorbeeld is bij de eerste invoering 
van de Wmo geëxperimenteerd met pilots, dit geldt ook voor de invoering van de 
Omgevingswet. Vervolgens gaan we (2) na in welke mate het gekozen 
‘uitvoeringsformat’ van invloed is geweest op de uiteindelijke wettelijke inrichting 
van het beleidsveld. 
 
Beoordelen aan de hand van evaluaties van invoeringstrajecten. Bijvoorbeeld de 
kabinetsreactie op de evaluatie van experimenten. Andere bron is de MvT. 

 

 Reeds implementatie voorafgaand aan wet? nvt 

 Invloed uitvoeringsformat op wettelijke inrichting nvt 

 

Aspect 6: 
Basisprincipes voor 
de financiële 
arrangementen 

Wij analyseren de financiële paragrafen van relevante wetten behorende bij de 
beleidsvelden om na te gaan: 
(1) Of in de wet financiële en/of transitie of overgangsbepalingen zijn opgenomen 
(2) Na te gaan welke vormen van financiële overgangsarrangementen zijn 
gekozen zoals: 
1) een transitiefonds 
2) experimenteergelden 

 



3) regulering van financiële aansprakelijkheden bij verplichte regiovorming 
4) beveiliging van het autonome budget 
(3) Welk financieel arrangement actueel geldt voor de wet: 
1) Algemene uitkering 
2) Decentralisatie-uitkering 
3) Specifieke of doeluitkering 

 In retrospectief een goede kosteninschatting gemaakt? nvt 

 Financiële overgangsbepalingen? nvt 

 Vorm overgangsarrangement nvt 

 Actueel financieel arrangement 1) Algemene uitkering 

Bronnen:  
-gemeentewet 
- Website DEAL (economische samenwerking Drechtsteden).. 

 

  



Factsheet beleidsvelden en taken decentraal bestuur  
Gemeenten 

1. Scope van het taakveld 
 
Toelichting 
3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur 
Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op fysieke condities scheppen voor alle vormen van bedrijvigheid:  

– grondexploitatie bedrijventerreinen; 

– ontwikkeling en onderhoud van bedrijfslocaties en (her)ontwikkeling van bedrijfspanden;  

– herstructurering en verduurzaming bedrijfslocaties; 

– investeringen in winkelgebieden en winkelstrips;  

– werkzaamheden t.b.v. land- en tuinbouwgronden.  
Onder bedrijventerreinen onder 3.2 wordt verstaan: locaties van enige omvang die expliciet als bedrijventerrein worden aangelegd en ingericht en die niet voor andere 
functies (zoals woningen) worden gebruikt.  
 
Niet tot dit taakveld behoort:  
- grondexploitatie voor andere dan bedrijventerreinen. (taakveld 8.2) 
 
Wettelijk kader  
De wetgeving bevat geen taken voor dit taakveld. 
 

  

Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur  

  



2. Analyse bevindingen op niveau taakveld 
 

Taakveld: 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 

Wet: .. 

Samenvatting De wetgeving bevat geen specifieke aanwijzingen voor dit beleidsterrein  

 

  Taak: 
.. 

Beleidsdoe
len: 

Regelgeving: 
.. 

Samenwer
king: 

Toezicht: 
.. 

Aspect 1: Decentrale 
autonomie gemeten 
aan de hand van 
beleidsvrijheid 

De wetgeving bevat geen specifieke aanwijzingen voor dit beleidsterrein 
En: 
Eindscore -  
- Niet verplichte taken met weinig voorschriften: beleidsvrij  

Eigen initiatief Geen 

Doelvoor-

schriften 

Verordenende 

bevoegdheid 
Geen 

voorschrifte

n 

Geen 

toezicht 

 .. eventuele toelichtende teksten / citaten ..      

Aspect 2: Toedeling 
van bevoegdheden 
aan 
bestuursorganen 

Score van beleidsvrijheid op beleidsvelden a.d.h.v. dimensie regelgeving  
Keuze uit:  
(4) Voorgeschreven toepassing,  
(3), medebewind,  
(2) optionele inzet,  
(1) verordenende bevoegdheid  
We noteren hier het woord en niet het nummer 
Eventueel ook een toelichting 

(2) optionele inzet,  

 

Aspect 3: Regionaal 
bestuur 

Score van beleidsvrijheid op beleidsvelden a.d.h.v. dimensie samenwerking. 
Keuze uit:  
(4) voorgeschreven samenwerking,  
(3) onvermijdelijke samenwerking,  
(2) aanbevolen samenwerking, 
)1) geen voorschriften 
We noteren hier het woord en niet het nummer 
Eventueel ook een toelichting 

(1) geen voorschriften 
 

Aspect 4: 
Beleidscriteria voor 
taaktoedeling 

  

 Democratische controle: er is beleidsvrijheid in de taakuitvoering en daarmee is 

het logisch dat er lokale democratische kaderstelling en controle moet zijn. 

Verhouding Raad ~ College (mm provincie: PS~GS en waterschap: AB~DB.) 

Ja 
Artikel 149 gemeentewet: De raad maakt de verordeningen die hij in het belang 
van de gemeente nodig oordeelt. 

 Schaal van de taak: een taak is goed lokaal uit te voeren of juist regionaal of 

landelijk 

Lokaal 



(schaal maakt soms regionale en soms provinciale samenwerking en verbinding  
nodig) 

 Nabijheid: de taakuitvoering vraagt fysieke nabijheid Ja 

 Doelmatigheid en effectiviteit: de taakuitvoering wordt bepaald door kennis van 
de lokale situatie en mogelijkheden 

Schaal van het bedrijventerrein maakt soms regionale aanpak nodig 
Uit ‘Toekomstbestendige bedrijventerreinen’: “Uit de gesprekken die gevoerd 
zijn en de bijeenkomsten die hebben plaatsgehad bleek duidelijk dat structuur 
ontbreekt voor het toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen. Een 
constatering op basis waarvan de provincie het onderzoek naar 
toekomstbestendige bedrijventerreinen heeft geïnitieerd. Lokaal en regionaal, 
en waar mogelijk op provinciaal niveau (zoals het GEA), worden de uitdagingen 
opgepakt. Dit gebeurt echter vaak niet in samenhang. Daarnaast staan de 
initiatieven relatief los van elkaar en wordt de kans gemist om projecten binnen 
regio’s en waar mogelijk tussen regio’s te bundelen en elkaar te laten 
versterken. Zowel projecten binnen regio’s vormen een grote opgave als 
projecten tussen de regio’s. Hier een structuur in aanbrengen kan het 
toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen versnellen, omdat hierdoor 
meer inzicht verkregen op wat er al gebeurt en waar nog op ingezet kan 
worden. Een verbindende, motiverende en ondersteunende rol van de 
provincie moet daarbij sterker dan tot nog toe het geval is. Het is de uitdaging 
om deze rol van de provincie goed in te kunnen vullen. Het advies over de 
aanpak is erop gericht om dat voor elkaar te krijgen. Heironder volgen de 
uitgangspunten van de aanpak en de veranderingen die daarvoor bij de 
provincie nodig zijn.” 

Aspect 5: 
Uitvoeringsformat 

Hier gaan we (1) na of voorafgaand aan de invoeringsdatum van een wet sprake is 
van reeds gestarte implementatietrajecten. Bijvoorbeeld is bij de eerste invoering 
van de Wmo geëxperimenteerd met pilots, dit geldt ook voor de invoering van de 
Omgevingswet. Vervolgens gaan we (2) na in welke mate het gekozen 
‘uitvoeringsformat’ van invloed is geweest op de uiteindelijke wettelijke inrichting 
van het beleidsveld. 
 
Beoordelen aan de hand van evaluaties van invoeringstrajecten. Bijvoorbeeld de 
kabinetsreactie op de evaluatie van experimenten. Andere bron is de MvT. 

 

 Reeds implementatie voorafgaand aan wet? nvt 

 Invloed uitvoeringsformat op wettelijke inrichting nvt 

Aspect 6: 
Basisprincipes voor 
de financiële 
arrangementen 

Wij analyseren de financiële paragrafen van relevante wetten behorende bij de 
beleidsvelden om na te gaan: 
(1) Of in de wet financiële en/of transitie of overgangsbepalingen zijn opgenomen 
(2) Na te gaan welke vormen van financiële overgangsarrangementen zijn 
gekozen zoals: 
1) een transitiefonds 

 



2) experimenteergelden 
3) regulering van financiële aansprakelijkheden bij verplichte regiovorming 
4) beveiliging van het autonome budget 
(3) Welk financieel arrangement actueel geldt voor de wet: 
1) Algemene uitkering 
2) Decentralisatie-uitkering 
3) Specifieke of doeluitkering 

 In retrospectief een goede kosteninschatting gemaakt? nvt 

 Financiële overgangsbepalingen? nvt 

 Vorm overgangsarrangement nvt 

 Actueel financieel arrangement 1) Algemene uitkering 

Bronnen:  
- Gemeentewet 
- Toekomstbestendige bedrijven terreinen, advies en aanpak instrumenten provincie Gelderland. 

 
  



Factsheet beleidsvelden en taken decentraal bestuur  
Gemeenten 

 

 
1. Scope van het taalveld 

 
Toelichting 
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 
Tot dit taakveld behoren de op bedrijven en ondernemers (inclusief bedrijven en ondernemers in land- en tuinbouw en veeteelt) gerichte ondersteuning en dienstverlening 
van de gemeente:  

– bedrijvenloket, ondernemersloket; 

– stimuleren van en onderwijs aan startende ondernemers;  

– aantrekken en faciliteren van nieuwe bedrijven;  

– financiële steunregelingen voor bedrijven waaronder land- en tuinbouw, veeteelt en visserij;  

– regelen straathandel, markten alsook veemarkten; 

– de BIZ-bijdrage (via baten categorie 2.2.1);  

– marktgelden en staanplaatsgelden markten (via baten categorie 3.7).  
Tot dit taakveld behoren niet:  

– faciliteren van netwerken en samenwerkingsverbanden van bedrijven of bedrijven, overheid en kennisinstellingen behoren tot taakveld 3.1; 

– algemene acquisitieactiviteiten gericht het aantrekken van bedrijven zoals handelsmissies en overige promotionele activiteiten behoren tot taakveld 3.4. 
 
Wettelijk kader  
De wetgeving bevat geen taken voor dit taakveld 
 

  

Taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 



2. Analyse bevindingen op niveau taakveld 

 
Taakveld: .. 

Wet: .. 

Samenvatting De wetgeving bevat in principe geen specifieke aanwijzingen voor dit beleidsveld.  

 

  Taak: 
.. 

Beleidsdoe
len: 

Regelgeving: 
.. 

Samenwer
king: 

Toezicht: 
.. 

Aspect 1: Decentrale 
autonomie gemeten 
aan de hand van 
beleidsvrijheid 

De wetgeving bevat in principe geen specifieke aanwijzingen voor dit beleidsveld. 

 
En: 
Eindscore  
- Niet verplichte taken met weinig voorschriften: gering beleidsvrij 

Eigen initiatief Geen 

doelvoor-

schriften 

Verordenende 

bevoegdheid 
Geen 

voorschrifte

n 

Geen 

toezicht 

 .. eventuele toelichtende teksten / citaten ..      

   

Aspect 2: Toedeling 
van bevoegdheden 
aan 
bestuursorganen 

Score van beleidsvrijheid op beleidsvelden a.d.h.v. dimensie regelgeving  
Keuze uit:  
(4) Voorgeschreven toepassing,  
(3), medebewind,  
(2) optionele inzet,  
(1) verordenende bevoegdheid  
We noteren hier het woord en niet het nummer 
 
Eventueel ook een toelichting 

(2) optionele inzet,  

 

 

Aspect 3: Regionaal 
bestuur 

Score van beleidsvrijheid op beleidsvelden a.d.h.v. dimensie samenwerking. 
Keuze uit:  
(4) voorgeschreven samenwerking,  
(3) onvermijdelijke samenwerking,  
(2) aanbevolen samenwerking, 
)1) geen voorschriften 
We noteren hier het woord en niet het nummer 
 
Eventueel ook een toelichting 

(1) geen voorschriften 
 

 



Aspect 4: 
Beleidscriteria voor 
taaktoedeling 

  

 Democratische controle: er is beleidsvrijheid in de taakuitvoering en daarmee is 

het logisch dat er lokale democratische kaderstelling en controle moet zijn. 

Verhouding Raad ~ College (mm provincie: PS~GS en waterschap: AB~DB.) 

Ja 
Artikel 149 gemeentewet: De raad maakt de verordeningen die hij in het belang 
van de gemeente nodig oordeelt. 

 Schaal van de taak: een taak is goed lokaal uit te voeren of juist regionaal of 

landelijk 

Lokaal 

 Nabijheid: de taakuitvoering vraagt fysieke nabijheid ja 

 Doelmatigheid en effectiviteit: de taakuitvoering wordt bepaald door kennis van 
de lokale situatie en mogelijkheden 

ja 

 Anders: (..) 

 

Aspect 5: 
Uitvoeringsformat 

Hier gaan we (1) na of voorafgaand aan de invoeringsdatum van een wet sprake is 
van reeds gestarte implementatietrajecten. Bijvoorbeeld is bij de eerste invoering 
van de Wmo geëxperimenteerd met pilots, dit geldt ook voor de invoering van de 
Omgevingswet. Vervolgens gaan we (2) na in welke mate het gekozen 
‘uitvoeringsformat’ van invloed is geweest op de uiteindelijke wettelijke inrichting 
van het beleidsveld. 
 
Beoordelen aan de hand van evaluaties van invoeringstrajecten. Bijvoorbeeld de 
kabinetsreactie op de evaluatie van experimenten. Andere bron is de MvT. 

 

 Reeds implementatie voorafgaand aan wet? nvt 

 Invloed uitvoeringsformat op wettelijke inrichting nvt 

 

Aspect 6: 
Basisprincipes voor 
de financiële 
arrangementen 

Wij analyseren de financiële paragrafen van relevante wetten behorende bij de 
beleidsvelden om na te gaan: 
(1) Of in de wet financiële en/of transitie of overgangsbepalingen zijn opgenomen 
(2) Na te gaan welke vormen van financiële overgangsarrangementen zijn 
gekozen zoals: 
1) een transitiefonds 
2) experimenteergelden 
3) regulering van financiële aansprakelijkheden bij verplichte regiovorming 
4) beveiliging van het autonome budget 
(3) Welk financieel arrangement actueel geldt voor de wet: 
1) Algemene uitkering 
2) Decentralisatie-uitkering 
3) Specifieke of doeluitkering 

 



 In retrospectief een goede kosteninschatting gemaakt? nvt 

 Financiële overgangsbepalingen? nvt 

 Vorm overgangsarrangement nvt 

 Actueel financieel arrangement 1) Algemene uitkering 

Bronnen:  
- Gemeentewet. 
- .. 

 

 

 

 
  



Factsheet beleidsvelden en taken decentraal bestuur  
Gemeenten 

 
 

1. Scope van het taalveld 
 
Toelichting 
3.4 – Economische promotie 
Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het "op de kaart zetten" van de gemeente: 

– promotionele activiteiten, gericht op het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en nieuwe werkers;  

– aantrekken van overige instellingen ter versterking van het profiel van de gemeente; 

– investeren in bovenlokale, regionale, landelijke en internationale kennis- en economische relatienetwerken; 

– promotie toerisme; 

– beurzen en jaarmarkten;  

– toeristenbelasting;  

– forensenbelasting;  

– vermakelijkhedenretributies.  
Tot dit taakveld behoren niet:  

– lokale activiteiten en recreatieve wijkvoorzieningen. Deze horen onder taakveld 5.7;  

– het accountmanagement van bedrijven die zich willen vestigen. Dit hoort onder taakveld 3.3;  

– onderhoud en aanleg van recreatieve voorzieningen, kampeerterreinen en dergelijke horen onder taakveld 5.7;  

– faciliteren van toeristische bedrijven bij het aantrekken van grotere bezoekersaantallen hoort onder taakveld 3.3;  

– aanleg toeristische fietspaden en dierentuinen. Deze horen onder taakveld 5.7. 
 
Wettelijk kader  
De wetgeving bevat geen taken voor dit taakveld. 
 
 

  

Taakveld 3.4 Economische promotie  



2. Analyse bevindingen op niveau taakveld 

 
Taakveld: .. 

Wet: .. 

Samenvatting De wetgeving bevat geen taken voor dit taakveld.  

 

  Taak: 
.. 

Beleidsdoe
len: 

Regelgeving: 
.. 

Samenwer
king: 

Toezicht: 
.. 

Aspect 1: Decentrale 
autonomie gemeten 
aan de hand van 
beleidsvrijheid 

De wetgeving bevat geen taken voor dit taakveld. 
En: 
Eindscore 
- Niet verplichte taken met weinig voorschriften: beleidsvrij  

Eigen initiatief Geen 

doelvoor-

schriften 

Verordenende 

bevoegdheid 
Geen 

voorschrifte

n 

Geen 

toezicht 

 .. eventuele toelichtende teksten / citaten ..      

   

Aspect 2: Toedeling 
van bevoegdheden 
aan 
bestuursorganen 

Score van beleidsvrijheid op beleidsvelden a.d.h.v. dimensie regelgeving  
Keuze uit:  
(4) Voorgeschreven toepassing,  
(3), medebewind,  
(2) optionele inzet,  
(1) verordenende bevoegdheid  

We noteren hier het woord en niet het nummer 
 
Eventueel ook een toelichting 

(2) optionele inzet, 

 

Aspect 3: Regionaal 
bestuur 

Score van beleidsvrijheid op beleidsvelden a.d.h.v. dimensie samenwerking. 
Keuze uit:  
(4) voorgeschreven samenwerking,  
(3) onvermijdelijke samenwerking,  
(2) aanbevolen samenwerking, 
)1) geen voorschriften 
We noteren hier het woord en niet het nummer 
 
Eventueel ook een toelichting 

(1) geen voorschriften 
 

 

Aspect 4: 
Beleidscriteria voor 
taaktoedeling 

  



 Democratische controle: er is beleidsvrijheid in de taakuitvoering en daarmee is 

het logisch dat er lokale democratische kaderstelling en controle moet zijn. 

Verhouding Raad ~ College (mm provincie: PS~GS en waterschap: AB~DB.) 

Ja (alles vanuit verordenende bevoegdhied) 
Artikel 149 gemeentewet: De raad maakt de verordeningen die hij in het belang 
van de gemeente nodig oordeelt. 

 Schaal van de taak: een taak is goed lokaal uit te voeren of juist regionaal of 

landelijk 

Lokaal 

 Nabijheid: de taakuitvoering vraagt fysieke nabijheid Nabij 

 Doelmatigheid en effectiviteit: de taakuitvoering wordt bepaald door kennis van 
de lokale situatie en mogelijkheden 

Ja 

 Anders: (..) 

 

Aspect 5: 
Uitvoeringsformat 

Hier gaan we (1) na of voorafgaand aan de invoeringsdatum van een wet sprake is 
van reeds gestarte implementatietrajecten. Bijvoorbeeld is bij de eerste invoering 
van de Wmo geëxperimenteerd met pilots, dit geldt ook voor de invoering van de 
Omgevingswet. Vervolgens gaan we (2) na in welke mate het gekozen 
‘uitvoeringsformat’ van invloed is geweest op de uiteindelijke wettelijke inrichting 
van het beleidsveld. 
 
Beoordelen aan de hand van evaluaties van invoeringstrajecten. Bijvoorbeeld de 
kabinetsreactie op de evaluatie van experimenten. Andere bron is de MvT. 

 

 Reeds implementatie voorafgaand aan wet? nvt 

 Invloed uitvoeringsformat op wettelijke inrichting nvt 

 

Aspect 6: 
Basisprincipes voor 
de financiële 
arrangementen 

Wij analyseren de financiële paragrafen van relevante wetten behorende bij de 
beleidsvelden om na te gaan: 
(1) Of in de wet financiële en/of transitie of overgangsbepalingen zijn 
opgenomen 
(2) Na te gaan welke vormen van financiële overgangsarrangementen zijn 
gekozen zoals: 
1) een transitiefonds 
2) experimenteergelden 
3) regulering van financiële aansprakelijkheden bij verplichte regiovorming 
4) beveiliging van het autonome budget 
(3) Welk financieel arrangement actueel geldt voor de wet: 
1) Algemene uitkering 
2) Decentralisatie-uitkering 
3) Specifieke of doeluitkering 

 

 In retrospectief een goede kosteninschatting gemaakt? nvt 

 Financiële overgangsbepalingen? nvt 



 Vorm overgangsarrangement nvt 

 Actueel financieel arrangement 1) Algemene uitkering 
 

Bronnen:  
- Gemeentewet 
- Winkeltijdenwet 
- Drank en horecawet 

 

INVENTARISATIE Regeling 

Gemeentewet 

Artikel 149 De raad maakt de verordeningen die hij in het belang van de gemeente nodig oordeelt. Eigen initiatief - Verordenende 
bevoegdheid 

- - 

Artikel 223 Er kan een forensenbelasting worden geheven van de natuurlijke personen, die, zonder 
in de gemeente hoofdverblijf te hebben, er gedurende het belastingjaar meer dan 
negentig malen nachtverblijf houden, anders dan als verpleegde of verzorgde in een 
inrichting tot verpleging of verzorging van zieken, van gebrekkigen, van 
hulpbehoevenden of bejaarden, of er op meer dan negentig dagen van dat jaar voor 
zich of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden. 

Eigen initiatief - Verordenende 
bevoegdheid 

- - 

Artikel 224 Ter zake van het houden van verblijf binnen de gemeente door personen die niet als 
ingezetene in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens zijn ingeschreven, 
kan een toeristenbelasting worden geheven. 

Eigen initiatief - Verordenende 
bevoegdheid 

- - 

Artikel 227 Ter zake van openbare aankondigingen zichtbaar vanaf de openbare weg kan een 
reclamebelasting worden geheven. 

Eigen initiatief - Verordenende 
bevoegdheid 

- - 

Artikel 228 Ter zake van het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst 
bestemde gemeentegrond, kan een precariobelasting worden geheven. 

Eigen initiatief - Verordenende 
bevoegdheid 

- - 

Artikel 151a De raad kan een verordening vaststellen waarin voorschriften worden gesteld met 
betrekking tot het bedrijfsmatig geven van gelegenheid tot het verrichten van seksuele 
handelingen met of voor een derde tegen betaling. 

Eigen initiatief - Verordenende 
bevoegdheid 

- - 

Winkeltijdenwet 



Artikel 3 1. De gemeenteraad kan bij verordening vrijstelling verlenen van de in artikel 2 

vervatte verboden. 

2. De gemeenteraad kan bij verordening aan burgemeester en wethouders de 

bevoegdheid verlenen om in de gevallen, in de verordening aan te wijzen, en met 

inachtneming van de daarin gestelde regels op daartoe strekkend verzoek 

ontheffing van de in het eerste lid bedoelde verboden te verlenen. 

3. De vrijstellingen en ontheffingen kunnen onder beperkingen worden verleend. Aan 

de vrijstellingen en ontheffingen kunnen voorschriften worden verbonden. 

Eigen initiatief - Verordenende 
bevoegdheid 

- - 

 

Drank- en horecawet 

Artikel 3 1. Het is verboden zonder daartoe strekkende vergunning van de burgemeester het 

horecabedrijf of slijtersbedrijf uit te oefenen. 

Eigen initiatief - Verordenende 
bevoegdheid 

- - 

 

  



Factsheet beleidsvelden en taken decentraal bestuur  
Gemeenten 

Taakveld 4.1. Openbaar basisonderwijs 

 

1. Scope van het taakveld 
 

Toelichting 

4.1 - Openbaar basisonderwijs  
Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken met betrekking tot het openbaar basisonderwijs:  

– bestuurskosten voor gemeenten die zelf bestuur zijn;  

– primair openbaar basisonderwijs, bewegingsonderwijs (inclusief schoolzwemmen);  

– de huur van bijvoorbeeld een gymnastieklokaal;  

– passend onderwijs.  

Tot dit taakveld behoren niet:  

– onderwijshuisvesting hoort onder taakveld 4.2;  

– uitgaven voor bijzonder onderwijs horen thuis onder taakveld 4.3.  
 
Wettelijk kader 

▪ - Wet op het primair onderwijs 

 
 

  



2. Analyse bevindingen op niveau taakveld 
 

Taakveld: 4.1. Openbaar basisonderwijs 

Wet op het primair onderwijs 

Samenvatting Dit taakveld omvat een aantal taken over bestuurlijke aspecten van het 

basisonderwijs op lokaal niveau. Gemeenteraad en B&W hebben daarin 

verschillende taken. 

 

 

       

Aspect 1: Decentrale 
autonomie gemeten 
aan de hand van 
beleidsvrijheid 

De taken verschillen op het punt van de mate van beleidsvrijheid. Het merendeel 

betreft verplichte taken, in veel gevallen wel met enige mate van keuzevrijheid 

voor de gemeente.  

 

>Gering beleidsvrij 

 

Taak: 
2 
Deels 
verplicht, 
deels 
optioneel 

Beleidsdoe
len: 
4 
geen 

Regelgeving: 
1 
Deels 
verordenende 
bevoegd-
heden, soms 
voorgeschreve
n toepassing 

Samenwer
king: 
1 
geen 

Toezicht: 
1 
geen 

   

Aspect 2: Toedeling 
van bevoegdheden 
aan 
bestuursorganen 

Merendeels (1) verordenende bevoegdheid  

 

Aspect 3: Regionaal 
bestuur 

(1) Geen voorschriften 
 

 

 

Aspect 4: 
Beleidscriteria voor 
taaktoedeling 

  

 Democratische controle 0 Niet in de documentatie aangetroffen. 
Taken zijn gespreid over raad en college. De ratio achter de toedeling is niet 
gemotiveerd en niet altijd goed reconstrueerbaar. 

 Schaal van de taak 0 Niet in de documentatie aangetroffen. 
Niet beargumenteerd, wel voor de hand liggend.  In de meeste gevallen lokaal 
uitvoerbaar; de wet biedt ruimte voor bovengemeentelijke samenwerking.  

 Nabijheid 0 Niet in de documentatie aangetroffen. 



. Fysieke nabijheid van school en bevoegd gezag ligt wel voor de hand. 

 Doelmatigheid en effectiviteit 0 Niet in de documentatie aangetroffen. 

 Anders: - 

 

Aspect 5: 
Uitvoeringsformat 

  

 Reeds implementatie voorafgaand aan wet? 0 Nee, niet bekend 

 Invloed uitvoeringsformat op wettelijke inrichting n.v.t. 

 

Aspect 6: 
Basisprincipes voor 
de financiële 
arrangementen 

  

 In retrospectief een goede kosteninschatting gemaakt? N.v.t. 

 Financiële overgangsbepalingen? Nee 

 Vorm overgangsarrangement N.v.t 

 Actueel financieel arrangement Algemene uitkering (?) 

Bronnen:  
- Wet op het Primair Onderwijs 2021 
- Wet op het primair onderwijs - Memorie van Toelichting TK 2020-2021 35605, 3 
- Wet op het primair onderwijs - Memorie van Toelichting TK 1996-1997 25409,3 
- Wet meer ruimte voor nieuwe scholen 2020 
- Wet Meer ruimte voor nieuwe scholen – Memorie van toelichting 2018 

 

  



 
Inventarisatie 
beleidsvrijheid 

      

Artikel 6 Uitgaven uit de openbare kas 
 
Ten laste van een andere openbare kas dan van Rijk en gemeente worden geen scholen in 
stand gehouden, noch uitgaven voor een school gedaan. Gemeenten doen geen uitgaven 
voor een niet door de gemeente in stand gehouden school dan krachtens de wet. 

- 
(verbod) 

- Voorgeschreven 
toepassing 

- - 

Artikel 171 Bestuurlijke fusie openbare en bijzondere scholen (in een stichting) 

1. De instandhouding van een of meer openbare en een of meer bijzondere scholen kan 
worden opgedragen of overgedragen aan een stichting die met dit doel wordt 
onderscheidenlijk is opgericht. De besluitvorming van de zijde van de gemeente vindt plaats 
door de gemeenteraad.  

5. De statuten van de stichting kunnen slechts worden gewijzigd na instemming van de 
gemeenteraad van de gemeente waarin de school waar openbaar onderwijs wordt 
gegeven, gevestigd is. Instemming kan slechts worden onthouden indien overheersende 
invloed van de overheid in het bestuur niet is verzekerd voor zover het openbaar onderwijs 
betreft.  

8. In geval van ernstige taakverwaarlozing door het bestuur of functioneren in strijd met de 
wet, voor zover het openbaar onderwijs betreft, neemt de gemeenteraad van de gemeente 
waarin de openbare school is gelegen, de maatregelen die hij nodig acht om de continuïteit 
van het onderwijsproces te waarborgen voor zover het openbaar onderwijs betreft  

Verplichte 
taak 

  Geen 
voorschriften 

? 

Artikel 17d Samenwerkingsschool  

8. Wijziging van de statuten van de stichting die de samenwerkingsschool in stand houdt 
voor zover die betrekking hebben op de regeling over de identiteitscommissie, is slechts 
mogelijk indien het bevoegd gezag en de identiteitscommissie daartoe gezamenlijk 
besluiten. Indien het een stichting betreft anders dan een stichting als bedoeld in artikel 17 
en anders dan bedoeld in artikel 48, kan een wijziging als bedoeld in de eerste volzin 
uitsluitend tot stand komen met instemming van de gemeenteraad van de gemeente 
waarin de samenwerkingsschool gevestigd is. Instemming kan slechts worden onthouden 

Verplichte 
taak 

    

 
1 Geel = wijzigingen t.o.v. vorige onderzoek vanwege wetswijziging (Wet meer ruimte voor nieuwe scholen). 



indien overheersende invloed van de overheid in de identiteitscommissie niet is verzekerd 
voor zover het openbaar onderwijs binnen de samenwerkingsschool betreft.  

11. In geval van ernstige taakverwaarlozing door het bestuur of functioneren in strijd met 
de wet, voor zover het openbaar onderwijs betreft, neemt de gemeenteraad van de 
gemeente waar de samenwerkingsschool gevestigd is, de maatregelen die hij nodig acht om 
de continuïteit van het onderwijsproces te waarborgen voor zover het openbaar onderwijs 
betreft. De feitelijke samenwerking wordt beëindigd op 1 augustus van het jaar na een 
daartoe door de gemeenteraad van de gemeente waar de samenwerkingsschool gevestigd 
is, en het bevoegd gezag van de samenwerkingsschool gezamenlijk genomen besluit.  

Artikel 18a Samenwerkingsverbanden 

9. Het ondersteuningsplan wordt niet vastgesteld voordat over een concept van het plan op 
overeenstemming gericht overleg heeft plaatsgevonden met burgemeester en wethouders 
van de desbetreffende gemeente of gemeenten en overleg heeft plaatsgevonden met het 
samenwerkingsverband, bedoeld in artikel 17a, tweede lid, van de Wet op het voortgezet 
onderwijs, waarvan het gebied geheel of gedeeltelijk samenvalt met het gebied van het 
samenwerkingsverband. Het overleg met burgemeester en wethouders vindt plaats 
overeenkomstig een procedure, vastgesteld door het samenwerkingsverband en 
burgemeester en wethouders van die gemeente of gemeenten. De procedure bevat een 
voorziening voor het beslechten van geschillen.  

Verplichte 
taak 

    

Artikel 64b Fusie-effectrapportage 

De fusie-effectrapportage bevat ten minste een weergave van:  

j. een advies van burgemeester en wethouders van de betrokken gemeenten over de 
wenselijkheid van de voorgestelde fusie  

Veplichte taak     

Artikel 65 Schoolwijken 
 

1. De gemeenteraad is bevoegd uitsluitend in het belang van een doelmatige spreiding 

van de leerlingen over de openbare scholen, het grondgebied van de gemeente in 

schoolwijken te verdelen. 

Optionele 
taak 

Bandbreedte Verordenende 
bevoegdheid 

- - 

Artikel 68.5 Burgemeester en wethouders en het bevoegd gezag dat deel uitmaakt van het bestuur van 
de rechtspersoon, zijn verplicht op de naleving van de in de voorgaande leden genoemde 
voorschriften toe te zien. 

Verplichte 
taak 

- - - - 

Artikel 75,12 Aanvraagprocedure nieuwe school Optionele 
taak 

Bandbreedte    



Burgemeester en wethouders van de beoogde plaats van vestiging van de school kunnen 
voor de datum, genoemd in het eerste lid, bij Onze Minister een zienswijze naar voren 
brengen.  

Artikel 77,1 Bijzondere bepalingen over stichting openbare scholen  

Indien uit schriftelijke verklaringen van ten minste 50 verschillende ouders van kinderen tot 
en met de leeftijd van 12 jaar behoefte blijkt te bestaan aan het volgen van openbaar 
onderwijs en dat in die behoefte niet of onvoldoende wordt voorzien, onderzoeken 
burgemeester en wethouders of uit de belangstellingsmeting, bedoeld in artikel 74, tweede 
lid, onderdeel a, voldoende belangstelling blijkt.  

Verplichte 
taak 

Bandbreedte    

Artikel 140 Gemeentelijk beleid als een gemeente zelf geen openbare scholen in stand houdt of als 
openbare scholen ontbreken  

1. Indien in een gemeente uitsluitend een of meer andere rechtspersonen dan de gemeente 
openbare basisscholen of openbare speciale scholen voor basisonderwijs in stand houden 
of openbare basisscholen onderscheidenlijk openbare speciale scholen voor basisonderwijs 
ontbreken en de gemeente uitgaven wil doen voor het onderwijs aan die scholen welke niet 
door het Rijk worden bekostigd, stelt de gemeenteraad bij verordening een regeling 
daarvoor vast en zijn de artikelen 142 tot en met 147 niet van toepassing.  

4. De gemeenteraad kan besluiten dat burgemeester en wethouders de regeling, bedoeld in 
het eerste lid, tijdelijk kunnen aanvullen met nieuwe voorzieningen. De aanvulling wordt 
binnen 1 week aan de bevoegde gezagsorganen van de niet door de gemeente in stand 
gehouden basisscholen onderscheidenlijk speciale scholen voor basisonderwijs gezonden. 
Binnen 12 weken na de totstandkoming van de aanvulling wordt deze voorgelegd aan de 
gemeenteraad en besluit de gemeenteraad over de bekrachtiging ervan. Indien de 
gemeenteraad niet binnen 12 weken heeft besloten, wordt de aanvulling gelijk gesteld met 
een aanvulling die is bekrachtigd. Een afwijzing van de aanvulling door de gemeenteraad 
heeft geen gevolgen voor aanvragen waarop reeds is besloten of die reeds zijn ingediend en 
die voorzieningen betreffen waarop de aanvulling betrekking heeft.  

6. Voor de toepassing van dit artikel wordt een nevenvestiging aangemerkt als een 
nevenvestiging die is gelegen in de gemeente van de hoofdvestiging. De gemeenteraad kan 
in de verordening, bedoeld in het eerste lid, aan burgemeester en wethouders de 
bevoegdheid verlenen om, met inachtneming van de in die verordening gestelde regels, te 
besluiten dat in de gemeente gelegen nevenvestigingen van scholen waarvan de 
hoofdvestiging is gelegen in een andere gemeente in afwijking van de eerste volzin in 
aanmerking komen voor een of meer van de in de regeling genoemde voorzieningen.  

Verplichte 
taak 

 Verordenende 
bevoegdheid 

  



7. Burgemeester en wethouders maken jaarlijks in een van overheidswege uitgegeven blad 
of een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad, dan wel op een andere geschikte wijze, een 
overzicht bekend van de op grond van de regeling, bedoeld in het eerste lid, toegekende 
voorzieningen.  

Artikel 141 Gemeentelijk beleid als een gemeente zelf openbare scholen in stand houdt 

1. Indien een gemeente zelf een of meer openbare basisscholen of openbare speciale 
scholen voor basisonderwijs in stand houdt en zij uitgaven wil doen voor het onderwijs aan 
die scholen welke niet door het Rijk worden bekostigd, kan de gemeenteraad daarvoor bij 
verordening een regeling vaststellen.  

Optionele 
taak 

 Verordenende 
bevoegdheid 

  

Artikel 143 Voorschot overschrijving 

1. Burgemeester en wethouders stellen, onderscheiden al naar gelang het basisscholen of 
speciale scholen voor basisonderwijs betreft, jaarlijks vast in welke mate zij ten behoeve 
van de door de gemeente in stand gehouden scholen meer dan wel minder uitgaven zullen 
doen voor het personeel en de materiële instandhouding dan door het Rijk worden 
bekostigd. Deze vaststelling geschiedt voor het komende begrotingsjaar en het resterende 
deel van het vijfjarig tijdvak, bedoeld in artikel 142, eerste lid.  

2. Indien voor het komende begrotingsjaar meer uitgaven zullen worden gedaan voor het 
personeel en de materiële instandhouding dan door het Rijk worden bekostigd, verlenen 
burgemeester en wethouders in dat begrotingsjaar aan het bevoegd gezag van de niet door 
de gemeente in stand gehouden basisscholen onderscheidenlijk speciale scholen voor 
basisonderwijs in de gemeente een voorschot op het te verwachten overschrijdingsbedrag, 
bedoeld in artikel 142, eerste lid. Indien uit het besluit van burgemeester en wethouders, 
bedoeld in het eerste lid, blijkt dat de hiervoor bedoelde meer-uitgaven in de resterende 
jaren van het vijfjarig tijdvak geheel of ten dele worden gecompenseerd door minder 
uitgaven, wordt hiermee rekening gehouden bij de bepaling van de hoogte van het 
voorschot.  

3. Indien uit de jaarlijkse voorlopige vaststelling van de bedragen, bedoeld in artikel 144, 
eerste lid, blijkt dat, in afwijking van hetgeen is vastgesteld bij het besluit van burgemeester 
en wethouders, bedoeld in het eerste lid, meer uitgaven zijn gedaan voor personeel en 
materiële instandhouding dan door het Rijk worden bekostigd, verlenen burgemeester en 
wethouders alsnog een voorschot aan het bevoegd gezag van de niet door de gemeente in 
stand gehouden basisscholen onderscheidenlijk speciale scholen voor basisonderwijs in de 
gemeente. Bij de bepaling van de hoogte van het voorschot is de tweede volzin van het 
tweede lid van overeenkomstige toepassing.  

Verplichte 
taak 

    



Artikel 144 Vaststelling overschrijdingsbedrag, uitgedrukt in percentage  

Indien een gemeente een of meer scholen in stand houdt, stellen burgemeester en 
wethouders onderscheiden al naar gelang het basisscholen of speciale scholen voor 
basisonderwijs betreft, jaarlijks voorlopig vast:  

a. het totaal van de bedragen die in het voorafgaande kalenderjaar zijn uitgegeven ten 
behoeve van de personeelskosten,  

b. het totaal van de bedragen die in het voorafgaande kalenderjaar zijn uitgegeven ten 
behoeve van personeels- en arbeidsmarktbeleid als bedoeld in artikel 129 en ten behoeve 
van schoolbegeleiding,  

c. het totaal van de bedragen die in het voorafgaande kalenderjaar zijn uitgegeven ten 
behoeve van de materiële instandhouding,  

d. het totaal van de ontvangsten, bedoeld in de artikelen 116 en 137, in het voorafgaande 
kalenderjaar,  

e. het totaal van de ontvangsten dat is gebaseerd op de bedragen die krachtens artikel 129, 
tweede lid, ten behoeve van personeels- en arbeidsmarktbeleid en die ten behoeve van 
schoolbegeleiding voor het kalenderjaar zijn vastgesteld,  

f. het totaal van de ontvangsten dat is gebaseerd op de bedragen die krachtens artikel 113 
voor de voorzieningen voor de materiële instandhouding voor dat kalenderjaar zijn 
vastgesteld,  

g. het totaal van de aanvullende ontvangsten waaronder worden verstaan de bedragen die 
krachtens artikel 135 voor de voorzieningen ten behoeve van de materiële instandhouding 
voor dat kalenderjaar zijn vastgesteld,  

h. het totaal van de bedragen die in het voorafgaande kalenderjaar zijn uitgegeven ten 
behoeve van de instandhouding van een rechtspersoon als bedoeld in artikel 68,  

i. het totaal van de ontvangsten op grond van artikel 134, tweede lid, tweede volzin, en  

Verplichte 
taak 

 Voorgeschreven 
toepassing 

  



j. een staat van voorzieningen die zijn ingesteld ten behoeve van de door de gemeente in 
stand gehouden scholen.  

6. Om de vijf jaar stellen burgemeester en wethouders voorlopig vast het totaal van de 
vastgestelde uitgaven en ontvangsten in de voorafgaande vijf kalenderjaren, zoals in het 
eerste tot en met vijfde lid is aangegeven. Indien de uitgaven hoger zijn dan de 
ontvangsten, bepalen burgemeester en wethouders tevens het bedrag van de 
overschrijding. Indien een gemeente vanaf een tijdstip binnen een periode van vijf jaar als 
bedoeld in de eerste volzin geen school in stand houdt, stellen burgemeester en 
wethouders in afwijking van die volzin zo spoedig mogelijk na dat tijdstip voorlopig vast het 
totaal van de vastgestelde uitgaven en ontvangsten in het aan dat tijdstip voorafgaande 
deel van de periode van vijf jaar, zoals in het eerste tot en met vijfde lid is aangegeven.  

7. Na sluiting van de rekening van de gemeente stellen burgemeester en wethouders de in 
het eerste en zesde lid bedoelde bedragen, zo nodig gewijzigd, vast. In het geval, bedoeld in 
het zesde lid, tweede volzin, drukken burgemeester en wethouders vervolgens het bedrag 
van de overschrijding uit in een percentage van het totaal van de ontvangsten, bedoeld in 
het eerste lid onder d tot en met g en i. Het percentage wordt afgerond tot twee decimalen. 
Afronding naar beneden vindt plaats indien de derde decimaal kleiner is dan 5, en naar 
boven indien deze decimaal ten minste 5 bedraagt.  

Artikel 159 Vrijwillige opheffing openbare school of nevenvestiging: 

1. De gemeenteraad kan besluiten tot vermindering van het aantal door de gemeente in 

stand gehouden openbare scholen en nevenvestigingen. 

Optionele 
taak 

- - - - 

 

  



Factsheet beleidsvelden en taken decentraal bestuur  
Gemeenten 

Taakveld 4.2. Onderwijshuisvesting 

 
1. Scope van het taakveld 

 
Toelichting 
4.2 - Onderwijshuisvesting  
Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken op het gebied van onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs:  

– nieuwbouw, aanpassing en uitbreiding van bestaande schoolgebouwen;  

– de verhuur van (bijvoorbeeld een gymnastieklokaal);  

– opstellen programma onderwijshuisvesting;  

– vandalismebestrijding.  
 
Tot dit taakveld behoren niet: 

– de aanpassing en het (buiten)onderhoud van schoolgebouwen: deze gaan naar de schoolbesturen. 
 
Wettelijk kader  

▪ Wet op het Primair Onderwijs 

 
  



2. Analyse bevindingen op niveaau taakveld 
 

Taakveld 4.2. Onderwijshuisvesting 

Wet op het primair onderwijs 

 

Samenvatting Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen in het 
basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs. Technische eisen 
staan in Arbowet en Bouwbesluit. De gemeentelijke bekostiging komt uit het 
Gemeentefonds. 
Het is een verplichte taak waarvoor de Wet op het primair Onderwijs vrij veel 
regels geeft. 
De raad stelt de ‘Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs’ vast. B&W 
voeren uit. De VNG heeft een modelverordening uitgegeven. 

 

 

Aspect 1: 
Decentrale 
autonomie 
gemeten aan de 
hand van 
beleidsvrijheid 

Onderwijshuisvesting is een verplichte taak. De onderwerpen (dimensie doelen), 
meer uitgedrukt in eisen aan bijvoorbeeld een huisvestingsprogramma, zijn 
voorgeschreven. De gemeente heeft een verordenende bevoegdheid en 
samenwerking met scholen is voorgeschreven.  
> beperkt beleidsvrij 

Taak: 
Verplichte 
taak 
 

Beleids-
doelen: 
Dimension
ering 

Regel-
geving: 
Verordene
nde 
bevoegdhe
id 

Samenwer
king: 
Voorgesch
reven 
samenwer
king 

Toezicht: 
Geen 
toezicht 

 

Aspect 2: Toedeling 
van bevoegdheden 
aan 
bestuursorganen 

Verordenende bevoegdheid  

 

Aspect 3: Regionaal 
bestuur 

Regionale samenwerking is niet voorgeschreven.  

 

Aspect 4: 
Beleidscriteria voor 
taaktoedeling 

  

 Democratische controle 0 Niet in de documentatie aangetroffen. 
De raad stelt de verordening vast. 

 Schaal van de taak 0 Niet in de documentatie aangetroffen. 



 Nabijheid 0 Niet in de documentatie aangetroffen. 

 Doelmatigheid en effectiviteit 0 Niet in de documentatie aangetroffen. 

 Anders:  

 

Aspect 5: 
Uitvoeringsformat 

 
 

 

 Reeds implementatie voorafgaand aan wet? 0 Niet in de documentatie aangetroffen. 

 Invloed uitvoeringsformat op wettelijke inrichting 0 Niet in de documentatie aangetroffen. 

 

Aspect 6: 
Basisprincipes voor 
de financiële 
arrangementen 

 
 

  

 In retrospectief een goede kosteninschatting gemaakt? 0 Niet in beleidsdocumentatie aangetroffen. 
In een recente analyse van McKinsey is sprake van ‘ .. de onderinvestering in de 
onderwijshuisvesting’ (p. 7). 

 Financiële overgangsbepalingen? Niet in de documentatie aangetroffen. 

 Vorm overgangsarrangement n.v.t. 

 Actueel financieel arrangement Algemene uitkering Gemeentefonds 

Bronnen:  
- Wet op het primair Onderwijs 
- VNG Model Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs okt 2020 
- VNG 2020 Model Raadsbesluit wijziging Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 
- Kenniscentrum Ruimte OK Bekostigingsmogelijkheden voor onderwijshuisvesting (2020?) 
- McKinsey 2020 Een verstevigd fundament voor iedereen. 
- De Staat van het Onderwijs 2021 

 

  



 

INVENTARISATIE 
BELEIDSVRIJHEID 

Regeling 

Wet op het Primair Onderwijs 

Artikel 91 Voorziening in huisvesting door de gemeente 

1. De gemeenteraad draagt onderscheidenlijk burgemeester en wethouders 

dragen ten behoeve van de door de gemeente in stand gehouden scholen en 

ten behoeve van de niet door de gemeente in stand gehouden scholen zorg 

voor de voorzieningen in de huisvesting op het grondgebied van de gemeente 

overeenkomstig het bepaalde in deze afdeling. Hij behandelt onderscheidenlijk 

zij behandelen daarbij de door de gemeente in stand gehouden scholen en de 

niet door de gemeente in stand gehouden scholen op gelijke voet. 

Verplichte 
taak 

Dimensio-
nering 

- - - 

Artikel 93 Vaststelling door burgemeester en wethouders van bekostigingsplafond voor 

nieuwe voorzieningen in de huisvesting: 

1. Burgemeester en wethouders stellen jaarlijks ten behoeve van het 

eerstvolgende jaar voor een door hen te bepalen tijdstip een 

bekostigingsplafond vast voor de bekostiging van de voorzieningen in de 

huisvesting voor: 

a. scholen, 

b. scholen voor speciaal onderwijs, scholen voor voortgezet speciaal onderwijs, 

scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs dan wel instellingen 

voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, en 

c. scholen voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, voor hoger en 

middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, voor voorbereidend 

beroepsonderwijs en voor praktijkonderwijs. 

2. Het bekostigingsplafond wordt zodanig vastgesteld dat redelijkerwijs kan 

worden voorzien in de huisvesting van de in het eerste lid bedoelde scholen op 

het grondgebied van de gemeente. 

Verplichte 
taak 

- Verordenende 
bevoegdheid 

- - 

Artikel 95 Programma huisvestingsvoorzieningen: 

1. Burgemeester en wethouders stellen, na overleg met de bevoegde 

gezagsorganen van de niet door de gemeente in stand gehouden scholen in de 

gemeente, jaarlijks ten behoeve van het onderwijs op het grondgebied van de 

gemeente voor een door hen te bepalen tijdstip een programma als bedoeld in 

Verplichte 
taak 

- Voorgeschreven 
toepassing 

Voorgeschreven 
samenwerking 

- 



het tweede lid vast. Het programma heeft betrekking op scholen als bedoeld in 

artikel 93, eerste lid, onderdelen a, b en c. 

2. Het programma omvat de voorzieningen in de huisvesting, bedoeld in artikel 

92, die in het jaar na de vaststelling van het programma voor bekostiging in 

aanmerking zullen worden gebracht voor niet door de gemeente in stand 

gehouden scholen alsmede voorzieningen die nodig zijn voor door de 

gemeente in stand gehouden scholen. 

3. Burgemeester en wethouders nemen uitsluitend voorzieningen in de 

huisvesting in het programma op, voor zover: 

4. a. met de voorzieningen in het kalenderjaar volgend op het jaar van vaststelling 

van het programma redelijkerwijs een aanvang kan worden gemaakt dan wel 

de voorzieningen in het desbetreffende kalenderjaar kunnen worden 

gerealiseerd, en 

5. b. niet een van de weigeringsgronden, genoemd in artikel 100, van toepassing 

is. 

6. Indien het bekostigingsplafond, bedoeld in artikel 93, niet toereikend is, 

worden die voorzieningen in het programma opgenomen die uit dat 

bekostigingsplafond kunnen worden bekostigd, waarbij de volgorde wordt 

bepaald met inachtneming van de criteria, bedoeld in artikel 102, eerste lid, 

onderdeel c. 

7. De beschikking van burgemeester en wethouders kan een gedeelte van de 

gewenste voorziening dan wel een andere voorziening dan gewenst omvatten. 

8. Burgemeester en wethouders kunnen aan de opneming in het programma 

voorwaarden verbinden betreffende ingebruikneming of buitengebruikstelling 

van gebouwen of lokalen. 

9. Burgemeester en wethouders nemen bij de vaststelling van het programma de 

criteria, bedoeld in artikel 102, eerste lid, onderdeel c, in acht. 

10. Binnen vier weken na de vaststelling van het programma treden burgemeester 

en wethouders met het bevoegd gezag in overleg over de wijze van uitvoering. 

Indien dit overleg niet tot overeenstemming leidt, delen burgemeester en 

wethouders het bevoegd gezag mede dat zij niet kunnen instemmen met de 

door het bevoegd gezag gewenste wijze van uitvoering. 

11. Tijdens het in het eerste lid bedoelde overleg kunnen burgemeester en 

wethouders de Onderwijsraad verzoeken een advies uit te brengen over de 

vaststelling van het programma huisvestingsvoorzieningen in relatie tot de 

vrijheid van richting en de vrijheid van inrichting. Het verzoek wordt gedaan 

indien een bevoegd gezag hierom heeft gevraagd dan wel uit eigen beweging. 



Het verzoek bevat een omschrijving van de onderwerpen waarover advies 

wordt verwacht. Het advies wordt binnen vier weken uitgebracht aan 

burgemeester en wethouders. Het advies wordt bekend gemaakt tezamen met 

het programma. 

Artikel 96 Overzicht 

Burgemeester en wethouders stellen gelijktijdig met het programma, bedoeld in 

artikel 95, ten behoeve van het onderwijs op het grondgebied van de gemeente 

voor een door hen te bepalen tijdstip een overzicht vast van die voorzieningen die 

zijn aangevraagd dan wel nodig zijn, die niet op het programma zijn opgenomen.  

     

Artikel 98 Beschikkingen op aanvragen met een spoedeisend karakter  

1. Het bevoegd gezag van een niet door de gemeente in stand gehouden school dat 

een voorziening in de huisvesting wenst die niet in het programma, bedoeld in 

artikel 95, is opgenomen, maar die gelet op de voortgang van het onderwijs geen 

uitstel kan lijden, dient een aanvraag om bekostiging van die voorziening in bij 

burgemeester en wethouders.  

2. De beschikking kan een gedeelte van de gewenste voorziening dan wel een 

andere voorziening dan gewenst omvatten. Burgemeester en wethouders wijzen de 

aanvraag af, indien:  

a. het besluit over de voorziening kan worden genomen bij de vaststelling van het 

eerstvolgende programma, of  

b. een van de weigeringsgronden, genoemd in artikel 100, eerste lid, onderdelen a 

tot en met d en f, en tweede lid, van toepassing is.  

     

Artikel 102 Gemeentelijke regeling  

1. De gemeenteraad stelt bij verordening een regeling vast met betrekking tot:  

a. de voorzieningen die ingevolge artikel 92 voor bekostiging in aanmerking kunnen 

worden gebracht,  

b. de oppervlakte en de indeling van schoolgebouwen,  

c. de urgentiecriteria, 

d. de prognosecriteria, 

e. de termijn bedoeld in artikel 99,  

f. de procedure met betrekking tot verhuur en het medegebruik van ruimten voor 

het onderwijs,  

g. de termijn gedurende welke een gebouw of terrein voor een school of 

nevenvestiging nog ten hoogste kan worden gebruikt bij toepassing van artikel 110, 

alsmede de procedure in verband met een eventueel op te maken staat van 

onderhoud, en  

Verplichte 
taak 

Dimensio-
nering 

Verordenende 
bevoegdheid 

  



h. de gegevens bedoeld in artikel 112.  

2. De regeling wordt zodanig vastgesteld dat kan worden voldaan aan de redelijke 

eisen het onderwijs aan de huisvesting van scholen in de gemeente stelt.  

3. De gemeenteraad stelt normen vast aan de hand waarvan de bedragen worden 

vastgesteld voor de toegekende voorzieningen in de huisvesting.  

4. Burgemeester en wethouders betalen volgens door hen te stellen regels de 

bedragen aan de hand van de door de gemeenteraad gestelde normen.  

5. De gemeenteraad stelt de regeling, bedoeld in het eerste lid, dan wel een 

wijziging daarvan, niet vast dan nadat daarover op overeenstemming gericht 

overleg is gevoerd met door de bevoegde gezagsorganen van de niet door de 

gemeente in stand gehouden scholen in de gemeente aan te wijzen 

vertegenwoordigers. De gemeenteraad stelt daartoe een procedure vast.  

Artikel 105 Totstandbrenging voorziening voor een niet door de gemeente in stand gehouden 

school: 

1. De gemeente brengt een voorziening in de huisvesting van een niet door de 

gemeente in stand gehouden school slechts tot stand, indien tussen 

burgemeester en wethouders en het bevoegd gezag overeenstemming bestaat 

over de bouwplannen en de wijze van uitvoering. 

- - - Voorgeschreven 
samenwerking 

- 

Artikel 107 Vorderingsrecht  

1. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd een gedeelte van een gebouw of 

terrein dat tijdelijk of gedurende een gedeelte van de dag niet nodig zal zijn voor de 

daar gevestigde school, gedurende die tijd als huisvesting voor een andere school, 

voor ander uit de openbare kas bekostigd onderwijs niet zijnde basisonderwijs, of 

voor educatie als bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs dan wel voor 

andere culturele, maatschappelijke of recreatieve doeleinden te bestemmen. Het 

voorgenomen gebruik dient zich te verdragen met het onderwijs aan de in het 

gebouw gevestigde school. Tevens zijn burgemeester en wethouders bevoegd ten 

behoeve van het onderwijs in lichamelijke oefening of expressie-activiteiten een 

gebouw of terrein dan wel een gedeelte daarvan dat tijdelijk gedurende gedeelten 

van de dag of in het geheel niet nodig zal zijn voor de daar gevestigde school, 

gedurende die tijd als huisvesting voor een andere school, voor ander uit de 

openbare kas bekostigd onderwijs niet zijnde basisonderwijs, of voor educatie als 

bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs dan wel voor andere culturele, 

maatschappelijke of recreatieve doeleinden te bestemmen.  

2. Indien het gebouw of terrein in gebruik is voor een niet door de gemeente in 

stand gehouden school plegen burgemeester en wethouders vooraf overleg met het 

Optioneel     



bevoegd gezag en, voor zover van toepassing, ook met het bevoegd gezag van die 

school of nevenvestiging waarvoor de huisvesting is bestemd.  

Artikel 108 Verhuur en medegebruik gebouw of terrein  

1. Voor zover artikel 107 geen toepassing vindt, kan het bevoegd gezag een 

gedeelte van een gebouw of terrein in gebruik geven ten behoeve van uit de 

openbare kas bekostigd onderwijs dan wel voor andere culturele, maatschappelijke 

of recreatieve doeleinden. Voor zover niet nodig voor uit de openbare kas bekostigd 

onderwijs, kan het bevoegd gezag een gedeelte van het gebouw of terrein verhuren 

aan een derde, voor zover het gehuurde niet bestemd zal zijn als woon- of 

bedrijfsruimte in de zin van de vijfde en zesde afdeling van titel 4 van Boek 7 van het 

Burgerlijk Wetboek. Indien het een niet door de gemeente in stand gehouden 

school betreft, is voor verhuur toestemming van burgemeester en wethouders 

vereist.  

2. De ingebruikgeving of verhuur ingevolge het eerste lid eindigt:  

a. indien burgemeester en wethouders gebruik maken van hun bevoegdheid op 

grond van artikel 107 zonder dat enige schadeplicht ontstaat, of  

5. Het zonder toestemming van burgemeester en wethouders verhuren van een 

gebouw of terrein door het bevoegd gezag van een niet door de gemeente in stand 

gehouden school alsmede elk met dit artikel strijdig beding opgenomen in een 

huurovereenkomst met betrekking tot schoolgebouwen, is nietig. 

Optioneel     

Artikel 110 Einde gebruik gebouw of terrein door een niet door de gemeente in stand 

gehouden school  

1. Burgemeester en wethouders en het bevoegd gezag van een niet door de 

gemeente in stand gehouden school dat eigenaar is van het gebouw en terrein, 

kunnen in een gezamenlijke akte verklaren dat het bevoegd gezag blijvend heeft 

opgehouden dan wel blijvend zal ophouden het gebouw of terrein of een voor 

eigendomsoverdracht vatbaar gedeelte daarvan, voor de school te gebruiken.  

Optioneel     

Atikel 111 Jaarlijks bedrag voor huisvestingskosten van een niet door de gemeente in stand 

gehouden school  

In afwijking van deze afdeling kan de gemeenteraad besluiten dat jaarlijks een 

bedrag voor huisvestingskosten wordt betaald aan het bevoegd gezag van een niet 

door de gemeente in stand gehouden school voor zover die op het grondgebied van 

Optioneel     



die gemeente in stand wordt gehouden. De gemeenteraad neemt het besluit in 

overeenstemming met het bevoegd gezag. 

Artikel 117 Grondslag bekostiging voor materiële instandhouding lichamelijke oefening: 

1. Burgemeester en wethouders stellen na overleg met de bevoegde 

gezagsorganen van de niet door de gemeente in stand gehouden scholen het 

aantal klokuren per week vast dat per groep leerlingen ten hoogste  

a. ter beschikking wordt gesteld in een ruimte voor het onderwijs in lichamelijke 

oefening, of  

b. voor bekostiging voor de materiële instandhouding van een ruimte voor het 

onderwijs in lichamelijke oefening in aanmerking komt.  

2. Het aantal klokuren, bedoeld in het eerste lid, wordt vastgesteld op ten minste 

1,5 voor basisscholen en ten minste 2,25 voor speciale scholen voor 

basisonderwijs.  

3. Burgemeester en wethouders stellen de hoogte vast van  

a. de bekostiging, bedoeld in het eerste lid, onder b, en  

b. de bekostiging voor de vaste kosten van de materiële instandhouding van een 

ruimte voor lichamelijke oefening waarvan de eigendom berust bij het bevoegd 

gezag van een niet door de gemeente in stand gehouden school.  

4. Bij de vaststelling, bedoeld in het derde lid, kan onderscheid worden gemaakt 

naar gelang de oppervlakte van de ruimte, alsmede tussen ruimten voor de 

exploitatie waarvan op grond van de onderwijswetgeving bekostiging wordt 

verleend en ruimten waarvoor dat niet het geval is. 

Verplichte 
taak 

- - Voorgeschreven 
samenwerking 

- 

Artikel 136 Bekostiging door gemeente aan bevoegd gezag  

1. De gemeente verstrekt jaarlijks aan het bevoegd gezag van een niet door de 

gemeente in stand gehouden school dat eigenaar is van een ruimte voor het 

onderwijs in lichamelijke oefening op het grondgebied van de gemeente  

a. een bekostigingsbedrag dat wordt bepaald ingevolge artikel 117 en het derde lid, 

en  

b. voor zover het gebruik van die ruimte ontoereikend is een overeenkomstig het 

tweede lid vast te stellen bekostigingsbedrag.  

2. Voor zover geen ruimte ter beschikking is gesteld als bedoeld in artikel 117, 

eerste lid onder a, verstrekt de gemeente jaarlijks aan het bevoegd gezag van een 

niet door de gemeente in stand gehouden school dat geen eigenaar is van een 

ruimte voor het onderwijs in lichamelijke oefening een bekostigingsbedrag dat 

wordt bepaald ingevolge artikel 117, eerste lid onder b, en derde lid onder a, en het 

derde lid.  

     



3. Het aantal groepen leerlingen voor basisscholen wordt berekend overeenkomstig 

artikel 134, vierde lid onder a, vijfde lid onder a, en achtste lid onder a, en de ter 

uitvoering daarvan vastgestelde algemene maatregel van bestuur, met dien 

verstande dat groepen waarvoor van rijkswege bekostiging wordt verstrekt voor de 

kosten van de materiële instandhouding van een speellokaal niet in aanmerking 

worden genomen.  

4. Het aantal groepen leerlingen voor speciale scholen voor basisonderwijs wordt 

berekend door het aantal leerlingen op 1 oktober van het jaar voorafgaande aan het 

jaar waarover de bekostiging plaatsvindt te delen door 15 en de uitkomst 

rekenkundig af te ronden op een geheel getal.  

 

  



Factsheet beleidsvelden en taken decentraal bestuur  
Gemeenten 

Taakveld 4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken  
 

1. Scope van het taakveld 
 
Toelichting 
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken  
Tot dit taakveld behoren het lokaal onderwijsbeleid en de leerlingenvoorzieningen:  

– onderwijsondersteuning: ondersteuning leerkrachten en directie;  

– uitgaven bijzonder onderwijs (excl. huisvesting);  

– achterstandenbeleid;  

– coördinatie samen naar school, passend onderwijs;  

– volwasseneducatie;  

– peuterspeelzalen;  

– leerling-zorg en leerlingbegeleiding;  

– leerlingenvervoer;  

– stimuleren schooldeelname: leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten.  
 
Tot dit taakveld behoort niet:  

– kinderopvang hoort onder taakveld 6.1;  

– facilitering van openbaar basisonderwijs hoort onder taakveld 4.1 
 
Wettelijk kader  

▪ Wet op het Primair Onderwijs 

▪ Leerplichtwet 1969 

▪ Wet educatie en beroepsonderwijs 
 

  



2. Analyse bevindingen op niveau taakveld 
 

Taakveld 4.3. Onderwijsbeleid en leerlingzaken  

Samenvatting Op dit taakveld zijn drie wettelijke kaders van toepassing: Wet op het primair 

onderwijs (leerlingenvervoer, voorschoolse voorzieningen, 

onderwijsachterstanden), Leerplichtwet (naleving leerplicht) en Wet educatie 

en beroepsonderwijs (Nederlands als tweede taal). Het zijn verplicht taken. Op 

andere aspecten lopen de arrangementen uiteen. De verder invulling van dit 

samenvattende factsheet gaat over de Leerplichtwet 

 

 

Aspect 1: Decentrale 
autonomie gemeten 
aan de hand van 
beleidsvrijheid 

> gering beleidsvrij Taak: 
Verplichte 
taak 

Beleids-
doelen: 

Regel-
geving: 
Medebewi
nd 

Samenwer
king: 
 

Toezicht: 
Inspectie 

 

Aspect 2: Toedeling 
van bevoegdheden 
aan bestuursorganen 

Medebewind 3 

 

Aspect 3: Regionaal 
bestuur 

Geen voorschriften 1 

 

Aspect 4: 
Beleidscriteria voor 
taaktoedeling 

  

 Democratische controle 0 

 Schaal van de taak 0 

 Nabijheid 0 

 Doelmatigheid en effectiviteit 0 

 

Aspect 5: 
Uitvoeringsformat 

 
 

 

 Reeds implementatie voorafgaand aan wet? 0 

 Invloed uitvoeringsformat op wettelijke inrichting 0 



 

Aspect 6: 
Basisprincipes voor 
de financiële 
arrangementen 

 
 

 

 In retrospectief een goede kosteninschatting gemaakt? 0 

 Financiële overgangsbepalingen?  

 Vorm overgangsarrangement  

 Actueel financieel arrangement  

Bronnen:  
- Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 

 

 

 

 

  



3. Onderliggende analyse op niveau van wet- en regelgeving 
 

Taakveld 4.3. Onderwijsbeleid en leerlingzaken  

Wet op het Primair Onderwijs (leerlingvervoer, voorschoolse voorzieningen, onderwijsachterstanden) 

 

Samenvatting   

Aspect 1: 
Decentrale 
autonomie 
gemeten aan de 
hand van 
beleidsvrijheid 

 Taak: 
Verplichte 
taak 

Beleids-
doelen: 
Dimensio-
nering /  
bandbreed
te 

Regel-
geving: 
Verorde-
nende 
bevoegd-
heid 

Samenwer
king: 
Verplichte 
samenwer
king 

Toezicht: 
Informatie
plicht 

 

Aspect 2: Toedeling 
van bevoegdheden 
aan 
bestuursorganen 

Verordenende bevoegdheid  

 

Aspect 3: Regionaal 
bestuur 

Geen voorgeschreven samenwerking op regionaal niveau  

 

Aspect 4: 
Beleidscriteria voor 
taaktoedeling 

  

 Democratische controle Uit de beleidsdocumenten blijkt niet of dit een rol speelde bij de taaktoedeling. 
Er is sprake van enige beleidsvrijheid  waar democratische controle bij past. 

 Schaal van de taak Uit de beleidsdocumenten blijkt niet of dit een rol speelde bij de taaktoedeling. 

 Nabijheid Uit de beleidsdocumenten blijkt niet of dit een rol speelde bij de taaktoedeling. 

 Doelmatigheid en effectiviteit Uit de beleidsdocumenten blijkt niet of dit een rol speelde bij de taaktoedeling. 

 

Aspect 5: 
Uitvoeringsformat 

 
 

 

 Reeds implementatie voorafgaand aan wet? Niet in beleidsdocumenten vermeld 



 Invloed uitvoeringsformat op wettelijke inrichting n.v.t. 

 

Aspect 6: 
Basisprincipes voor 
de financiële 
arrangementen 

 
 

 

 In retrospectief een goede kosteninschatting gemaakt? Is niet gebleken 

 Financiële overgangsbepalingen? Nee 

 Vorm overgangsarrangement N.v.t. 

 Actueel financieel arrangement Deels algemene uitkering, deels specifieke uitkering 

Bronnen:  
- Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 

 
Inventarisatie beleidsvrijheid Wet op het primair onderwijs - leerlingvervoer, voorschoolse voorzieningen, onderwijsachterstanden 
 
Artikel 4 Ten behoeve van het schoolbezoek verstrekken burgemeester en wethouders aan 

ouders van in de gemeente verblijvende leerlingen op aanvraag vergoeding van de 
door burgemeester en wethouders noodzakelijk te achten vervoerskosten. De 
gemeenteraad stelt daartoe een nadere regeling vast, met inachtneming van het 
bepaalde in de volgende leden (..) 

Verplichte 
taak 

- Verordenende 
bevoegdheid 

- - 

Artikel 166 Voorschoolse educatie: 

1. Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor dat er in een gemeente 

voldoende voorzieningen in aantal en spreiding zijn waar kinderen met een risico 

op een achterstand in de Nederlandse taal, als bedoeld in artikel 167, eerste lid, 

deel kunnen nemen aan voorschoolse educatie die voldoet aan de bij of 

krachtens artikel 1.50b van de Wet kinderopvang vastgestelde bepalingen. 

Verplichte 
taak 

- - - - 

Artikel 167 Afspraken voor- en vroegschoolse educatie: 

1. Burgemeester en wethouders voeren ten minste jaarlijks overleg en dragen zorg 

voor het maken van afspraken over: 

a. met het oog op een zo groot mogelijke deelname van het aantal kinderen aan 

voorschoolse educatie: 

1. het vaststellen welke kinderen met een risico op een achterstand in de 

Nederlandse taal in aanmerking komen voor voorschoolse educatie, 

Verplichte 
taak 

- Verordenende 
bevoegdheid 

Voorgeschreven 
samenwerking 

- 



2. de wijze waarop die kinderen worden toegeleid naar voorschoolse en 

vroegschoolse educatie, en 

3. de organisatie van een doorlopende leerlijn van voorschoolse naar 

vroegschoolse educatie, en 

b. resultaten van vroegschoolse educatie. 

2. Burgemeester en wethouders voeren overleg en maken de afspraken, bedoeld in 

het eerste lid, met de volgende partijen: 

a. voor het eerste lid, onderdeel a: met de bevoegde gezagsorganen van scholen en 

de houders van kindercentra als bedoeld in de Wet kinderopvang in de 

gemeente, 

b. voor het eerste lid, onderdeel b: met de bevoegde gezagsorganen van scholen. 

 

Alle partijen werken mee aan de totstandkoming van de afspraken. 

Artikel 167a Overleg onderwijsachterstandenbeleid: 

1. Burgemeester en wethouders en de bevoegde gezagsorganen van de scholen en 

de kinderopvang, bedoeld in de Wet kinderopvang in de gemeente voeren 

tenminste jaarlijks overleg over het voorkomen van segregatie, het bevorderen 

van integratie en het bestrijden van onderwijsachterstanden, de afstemming 

over inschrijvings- en toelatingsprocedures en het uit het overleg voortvloeiende 

voorstel van het bevoegd gezag van in de gemeente gevestigde scholen om tot 

een evenwichtige verdeling van leerlingen met een onderwijsachterstand over de 

scholen te komen. Het overleg is gericht op het maken van afspraken over de in 

de eerste volzin bedoelde onderwerpen. Deze afspraken hebben zoveel mogelijk 

het karakter van meetbare doelen. De inspectie rapporteert jaarlijks over de 

mate waarin die doelen worden bereikt. Burgemeester en wethouders kunnen 

de uitkomsten van het verplichte op overeenstemming gerichte overleg 

omzetten in bindende afspraken over onder andere de te realiseren prestaties en 

inspanningen, die - alvorens de afspraken tot stand komen - aan alle partijen 

worden voorgelegd. Indien het overleg over de voorgenomen bindende 

afspraken niet tot overeenstemming leidt, schrijven burgemeester en 

wethouders een nieuw overleg uit, waarbij zij initiatieven nemen tot het 

bereiken van een zo groot mogelijke consensus. Indien ook dit overleg niet tot 

overeenstemming leidt, vragen burgemeester en wethouders of een van de 

bevoegde gezagsorganen aan de geschillencommissie, bedoeld in het tweede lid, 

Verplichte 
taak 

Bandbreedte - Voorgeschreven 
samenwerking 

- 



om een bindend advies. De geschillencommissie brengt binnen 4 weken aan 

burgemeester en wethouders dan wel aan het bevoegd gezag dat om het advies 

heeft verzocht, een bindend advies uit. Burgemeester en wethouders maken dit 

advies bekend aan de bevoegde gezagsorganen van de scholen en de 

kinderopvang, bedoeld in de Wet kinderopvang in de gemeente. 

Artikel 168a Gemeentelijke middelen: 

1. Bij algemene maatregel van bestuur worden de criteria vastgesteld op grond 

waarvan een gemeente in aanmerking komt voor een specifieke uitkering ter 

tegemoetkoming in de kosten van de uitvoering van de verplichtingen, bedoeld 

in de artikelen 165, 166 en 167, alsmede de criteria voor de hoogte daarvan. De 

uitkering wordt per kalenderjaar verstrekt. 

2. Burgemeester en wethouders verstrekken de middelen die de gemeente als 

specifieke uitkering uit ’s Rijks kas ontvangt voor de verplichtingen bedoeld in het 

eerste lid aan de rechtspersonen die daarvoor in aanmerking komen. 

3. Onze Minister kan de uitkering geheel of gedeeltelijk terugvorderen indien de 

uitkering niet is besteed in overeenstemming met de bepalingen van deze wet. 

Bij de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het eerste lid, worden criteria 

vastgesteld op basis waarvan de minister tot terugvordering kan overgaan. 

4. Burgemeester en wethouders van een gemeente, die een uitkering ontvangt als 

bedoeld in het eerste lid, dragen er zorg voor dat zij beschikken over geordende 

gegevens ten behoeve van het door Onze Minister te voeren beleid bedoeld in 

de artikelen 165, 166 en 167, en verlenen desgevraagd medewerking aan door of 

namens Onze Minister uit te voeren onderzoek dat geheel of mede op deze 

gegevens is gebaseerd. 

5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere voorschriften 

worden gegeven omtrent de definiëring, de wijze van ordening en omtrent de 

beschikbaarstelling van de gegevens, bedoeld in het vierde lid. 

Verplichte 
taak 

- - - Informatie-
plicht 

 

  



 

Taakveld 4.3. Onderwijsbeleid en leerlingzaken  

Leerplichtwet 1969 

 

Samenvatting De wet verplicht B&W toezicht te houden op de naleving van de Leerplichtwet.   

 

Aspect 1: 
Decentrale 
autonomie 
gemeten aan de 
hand van 
beleidsvrijheid 

> gering beleidsvrij Taak: 
Verplicht 

Beleids-

doelen: 
 

Regel-

geving: 
Mede-
bewind 

Samenwerki

ng: 
 

Toezicht: 
inspectie 

 

Aspect 2: Toedeling 
van bevoegdheden 
aan 
bestuursorganen 

Medebewind  

 

Aspect 3: Regionaal 
bestuur 

Geen voorschriften  

 

Aspect 4: 
Beleidscriteria voor 
taaktoedeling 

  

 Democratische controle 0 Niet meer te traceren 
De wet geeft de raad geen rol in deze taak. 

 Schaal van de taak 0 Niet meer te traceren 

 Nabijheid 0 Niet meer te traceren 

 Doelmatigheid en effectiviteit 0 Niet meer te traceren 

 Anders:  

 

Aspect 5: 
Uitvoeringsformat 

 
 

 

 Reeds implementatie voorafgaand aan wet? 0 Niet meer te traceren 



 Invloed uitvoeringsformat op wettelijke inrichting 0 Niet meer te traceren 

 

Aspect 6: 
Basisprincipes voor 
de financiële 
arrangementen 

 
 

 

 In retrospectief een goede kosteninschatting gemaakt? onbekend 

 Financiële overgangsbepalingen? onbekend 

 Vorm overgangsarrangement onbekend 

 Actueel financieel arrangement Algemene uitkering 

Bronnen:  
Leerplichtwet  

 
Inventarisatie beleidsvrijheid 
 
Artikel 4 Toezicht op de naleving van de wet: 

1. Het toezicht op de naleving van deze wet anders dan door de hoofden is 

opgedragen aan burgemeester en wethouders. Zij wijzen daartoe een of meer 

ambtenaren aan. 
4. Burgemeester en wethouders stellen een instructie vast voor deze ambtenaren, die 
ten minste bevat:  
a. de wijze waarop de ambtenaren aan de in de artikelen 14, derde lid, 22 en 23 
bedoelde taken uitvoering geven; 
b. de wijze waarop de gevallen van schoolverzuim die ter kennis van de gemeente 
worden gebracht, worden behandeld;  
c. de wijze waarop de ambtenaren bij de uitvoering van hun taken overleg plegen en 
samenwerken met hun ambtgenoten van de omliggende gemeenten; 
d. de aanwijzing van de diensten en instellingen waarmee de ambtenaren bij de 
uitvoering van hun taken dienen samen te werken;  
e. een meldcode waarin stapsgewijs wordt aangegeven hoe de ambtenaren bij de 
uitvoering van hun taken omgaan met signalen van huiselijk geweld of 
kindermishandeling en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat 
mogelijk hulp kan worden geboden. 

Verplichte 
taak 

- Voorge-
schreven 
toepassing 

- Inspectie 

Artikel 16a Inspectie van het onderwijs: 
Het toezicht op de naleving van deze wet door de hoofden is opgedragen aan de 
Inspectie van het onderwijs. 

- - - - Inspectie 



 
Wet educatie en beroepsonderwijs 
Samenvatting Het College van B&W zorgt voor het aanbod in de sfeer van Nederlands als 

tweede taal. Dit vindt plaats in regionaal kader. 
 

 

Aspect 1: 
Decentrale 
autonomie 
gemeten aan de 
hand van 
beleidsvrijheid 

> gering beleidsvrij Taak: 
 
Verplicht 

Beleids-
doelen: 
 

Regel-
geving: 
 

Samenwer
king: 
Verplichte 
regionale 
samenwer
king 
 

Toezicht: 
 

 

Aspect 2: Toedeling 
van bevoegdheden 
aan 
bestuursorganen 

medebewind  

 

Aspect 3: Regionaal 
bestuur 

Verplichte samenwerking  

 

Aspect 4: 
Beleidscriteria voor 
taaktoedeling 

  

 Democratische controle Niet na te gaan 
De raad heeft geen rol in deze taak 

 Schaal van de taak Niet na te gaan 

 Nabijheid Niet na te gaan 

 Doelmatigheid en effectiviteit Niet na te gaan 

 

Aspect 5: 
Uitvoeringsformat 

 
 

 

 Reeds implementatie voorafgaand aan wet? Niet na te gaan 

 Invloed uitvoeringsformat op wettelijke inrichting Niet na te gaan 



 

Aspect 6: 
Basisprincipes voor 
de financiële 
arrangementen 

 
 

 

 In retrospectief een goede kosteninschatting gemaakt?  

 Financiële overgangsbepalingen?  

 Vorm overgangsarrangement  

 Actueel financieel arrangement ? 

Bronnen:  

 

  



Inventarisatie beleidsvrijheid 
 
Artikel 2.3.1 Aanbod educatie: 

1. Het college van burgemeester en wethouders draagt zorg voor een aanbod van 

opleidingen educatie als bedoeld in artikel 7.3.1, eerste lid, onder b tot en met f, 

met voldoende aandacht voor alle doelgroepen. 

2. Voor de vervulling van hun in het eerste lid bedoelde taak werken de colleges 

van burgemeester en wethouders samen binnen bij ministeriële regeling 

vastgestelde regio’s. Bij ministeriële regeling wordt voor elke regio een 

contactgemeente aangewezen. 

3. Het college van burgemeester en wethouders van een contactgemeente vervult 

coördinerende taken met het oog op het aanbod van opleidingen educatie als 

bedoeld in het eerste lid. In dat verband 

a. draagt het college in overleg met de colleges van burgemeester en wethouders 

in de overige gemeenten in de regio zorg voor de totstandkoming van een 

regionaal programma van educatievoorzieningen, 

b. maakt het college afspraken met aanbieders van opleidingen educatie, 

overeenkomstig het regionaal programma, bedoeld onder a, en 

c. coördineert het college de overige werkzaamheden die verband houden met de 

uitvoering van het regionaal programma. 

4. Het overleg, bedoeld in het derde lid, onder a, heeft in elk geval betrekking op de 

behoefte aan educatievoorzieningen in de gemeenten in de regio en de wijze 

waarop in deze behoefte zal worden voorzien. 

 

Art 7.3.1.,1, b-f 
b. opleidingen Nederlandse taal en rekenen, gericht op alfabetisering en op het 
ingangsniveau van het beroepsonderwijs,  
c. de opleidingen Nederlands als tweede taal I en II die opleiden voor het diploma 
Nederlands als tweede taal, bedoeld in het Staatsexamenbesluit Nederlands als 
tweede taal, 
d. de opleidingen Nederlands als tweede taal, gericht op beheersing van een 
basisniveau Nederlandse taal, 
e. de opleidingen Nederlands als tweede taal, gericht op alfabetisering, en  
f. bij ministeriële regeling aan te wijzen andere opleidingen.  

Verplichte 
taak 

Doel-
voorschriften 

- Voorgeschreven 
samenwerking 

- 

  



 

Factsheet  

Gemeenten 

Taakveld 5.1 - Sportbeleid en activering 

 

1. Scope van het taakveld 
 

Toelichting 

5.1 - Sportbeleid en activering 

Tot dit taakveld behoren de niet-fysieke maatregelen ter stimulering van professionele- en amateursport: 

– stimuleren van (amateur en professionele) topsport; 

– ondersteunen en stimuleren recreatieve sportbeoefening; 

– ondersteunen van organisaties die zich met sport bezig houden; 

– sport in de buurt en combinatiefuncties. 
Tot dit taakveld behoren niet: 

– sportvelden en sportaccommodaties, deze horen thuis onder taakveld 5.2; 

– schoolsportdagen horen thuis onder taakveld 4.3. 
 

Wettelijk kader 

▪ Er bestaat geen wettelijk kader voor sportbeleid waarin gemeentelijke taken zijn opgenomen. 
 

  



2. Analyse bevindingen op niveau taakveld 
 

Taakveld 5.2. Sportaccommodaties 

Wettelijk kader: Geen 

 

Samenvatting Er zijn geen specifieke wettelijke taken voor gemeenten. Er is wel een 

sportakkoord 2020-2022 met een specifieke uitkering; gemeentelijke deelname 

daaraan is niet verplicht. 

 

 

Aspect 1: 
Decentrale 
autonomie 
gemeten aan de 
hand van 
beleidsvrijheid 

Er zijn geen specifieke wettelijke taken voor gemeenten. Er is wel een 
sportakkoord 2020-2022 met een specifieke uitkering; gemeentelijke deelname 
daaraan is niet verplicht. 

Taak: 
Eigen 
initiatief 
 

Beleidsdo
elen: 
n.v.t. 
 

Regel-
geving: 
n.v.t. 
 

Samenwer
king: 
n.v.t. 
 

Toezicht: 
n.v.t. 
 

 

Aspect 2: Toedeling 
van bevoegdheden 
aan 
bestuursorganen 

n.v.t.  

 

Aspect 3: Regionaal 
bestuur 

n.v.t.  

 

Aspect 4: 
Beleidscriteria voor 
taaktoedeling 

  

 Democratische controle n.v.t. 

 Schaal van de taak n.v.t. 

 Nabijheid n.v.t. 

 Doelmatigheid en effectiviteit n.v.t. 

 



Aspect 5: 
Uitvoeringsformat 

 
 

 

 Reeds implementatie voorafgaand aan wet? n.v.t. 

 Invloed uitvoeringsformat op wettelijke inrichting n.v.t. 

 

Aspect 6: 
Basisprincipes voor 
de financiële 
arrangementen 

 
 

 

 In retrospectief een goede kosteninschatting gemaakt? n.v.t. 

 Financiële overgangsbepalingen? n.v.t. 

 Vorm overgangsarrangement n.v.t. 

 Actueel financieel arrangement n.v.t. 

Bronnen:  
- Sportakkoord 2020-2022 

 

 

 

 

  



Factsheet  

Gemeenten 

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties 

 

 1. Scope van het taakveld 

 

Toelichting 

5.2 Sportaccommodaties 

Tot dit taakveld behoren alle accommodaties voor sportbeoefening: 

– sporthallen, zwembaden, schaatshallen etc.; 

– (groene en kunst)velden, terreinen en opstallen, inclusief faciliteiten en technische voorzieningen; 

– trapveldjes in de wijk. 
Tot dit taakveld behoren niet: 

– gymlokalen en velden die horen bij de exploitatie van scholen horen thuis onder taakveld 4.2. 
 

Wettelijk kader 

▪ Geen wettelijk kader voor sportaccommodaties, anders dan voor een ieder geldende wetgeving (Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen en Wet Milieubeheer) 

waarin geen specifieke taken voor de gemeente zijn opgenomen. 
 

  



 2. Analyse bevindingen op niveau taakveld 
 

Taakveld 5.2. Sportaccommodaties 

Wettelijk kader: Geen 

 

Samenvatting Er zijn geen specifieke wettelijke taken voor gemeenten.   

 

Aspect 1: 
Decentrale 
autonomie 
gemeten aan de 
hand van 
beleidsvrijheid 

Er zijn geen specifieke wettelijke taken voor gemeenten.  Taak: 
Geen 
 

Beleidsdo
elen: 
n.v.t. 
 

Regel-
geving: 
n.v.t. 
 

Samenwer
king: 
n.v.t. 
 

Toezicht: 
n.v.t. 
 

 

Aspect 2: 
Toedeling van 
bevoegdheden 
aan 
bestuursorganen 

n.v.t.  

 

Aspect 3: 
Regionaal bestuur 

n.v.t.  

 

Aspect 4: 
Beleidscriteria 
voor 
taaktoedeling 

  

 Democratische controle n.v.t. 

 Schaal van de taak n.v.t. 

 Nabijheid n.v.t. 

 Doelmatigheid en effectiviteit n.v.t. 

 Anders:  

 



Aspect 5: 
Uitvoeringsforma
t 

 
 

 

 Reeds implementatie voorafgaand aan wet? n.v.t. 

 Invloed uitvoeringsformat op wettelijke inrichting n.v.t. 

 

Aspect 6: 
Basisprincipes 
voor de financiële 
arrangementen 

 
 

 

 In retrospectief een goede kosteninschatting gemaakt? n.v.t. 

 Financiële overgangsbepalingen? n.v.t. 

 Vorm overgangsarrangement n.v.t. 

 Actueel financieel arrangement n.v.t. 

Bronnen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Factsheet 
Gemeenten 
Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 
 

1. Scope van het taakveld 
 

Toelichting 

5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 

Tot dit taakveld behoren activiteiten ter bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel: 

– subsidiëren van podia voor muziek, dans en toneel; 

– subsidiëren gezelschappen voor muziek, dans en toneel; 

– accommodaties voor beeldende kunst; 

– subsidies voor beeldend kunstenaars en projecten; 

– kunstaankopen waaronder kunstwerken in de openbare ruimte; 

– subsidiëren van cultuuruitingen op het gebied van film en video; 

– kunstzinnige vorming en cultuureducatie, bevorderen van een educatief aanbod; 

– culturele maniestaties waaronder herdenkingen; 

– overkoepelende organen voor kunstbeoefening. 
Tot dit taakveld behoren niet: 

– musea en oudheidkamers horen thuis onder taakveld 5.4; 

– onderhoud en beheer van kunstwerken in de openbare ruimte horen thuis onder taakveld 5.7 als onderdeel van groenonderhoud; 

– historische gebouwen en objecten met historische waarde horen thuis onder taakveld 5.5. 
 

Wettelijk kader 

▪ De wet op het specifiek cultuurbeleid voorziet niet in een toedeling van taken aan de gemeente. Niet meegenomen in factsheet. 

▪ De Regeling cultuurparticipatie provincies en gemeenten 2009–2012 voorziet wel in een aantal taken of verplichtingen 
 
Er zijn geen wettelijke regelingen die aan gemeenten taken binnen het cultuurbeleid geven 
 

  



2. Analyse bevindingen op niveau taakveld 
 

Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 

Wet: geen 

 

Samenvatting Er bestaan geen wettelijke taken voor de gemeente in dit taakveld.  

Aspect 1: 
Decentrale 
autonomie 
gemeten aan de 
hand van 
beleidsvrijheid 

Er bestaan geen wettelijke taken voor de gemeente in dit taakveld. 

 
> Beleidsvrij 

Taak: 
Eigen 
initiatief 
 

Beleids-
doelen: 
n.v.t. 
 

Regel-
geving: 
n.v.t. 
 

Samenwer
king: 
n.v.t. 
 

Toezicht: 
n.v.t. 
 

 

Aspect 2: Toedeling 
van bevoegdheden 
aan 
bestuursorganen 

n.v.t.  

 

Aspect 3: Regionaal 
bestuur 

n.v.t.  

 

Aspect 4: 
Beleidscriteria voor 
taaktoedeling 

  

 Democratische controle n.v.t. 

 Schaal van de taak n.v.t. 

 Nabijheid n.v.t. 

 Doelmatigheid en effectiviteit n.v.t. 

 Anders:  

 

Aspect 5: 
Uitvoeringsformat 

 
 

 

 Reeds implementatie voorafgaand aan wet? n.v.t. 



 Invloed uitvoeringsformat op wettelijke inrichting n.v.t. 

 

Aspect 6: 
Basisprincipes voor 
de financiële 
arrangementen 

 
 

 

 In retrospectief een goede kosteninschatting gemaakt? n.v.t. 

 Financiële overgangsbepalingen? n.v.t. 

 Vorm overgangsarrangement n.v.t. 

 Actueel financieel arrangement n.v.t. 

Bronnen:  n.v.t. 

 

 

 

  



Factsheet 
Gemeenten 
Taakveld 5.4. Musea 
 

1. Scope van het taakveld 
 
Toelichting 
5.4 Musea 

Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het verwerven, behouden, wetenschappelijk onderzoeken en presenteren van kunst en cultuur: 

– musea, exposities; 

– archeologie, heemkunde; 

– historische archieven. 
Niet tot dit taakveld behoren: 

– archieven voor reguliere werkzaamheden horen onder taakveld 0.4; 

– historische gebouwen, beschermde stads- en dorpsgezichten. Deze horen onder taakveld 5.5. 
 
Wettelijk kader 

▪ Er bestaan geen wettelijke regels waarmee aan de gemeente taken zijn opgelegd 
  



2. Analyse bevindingen op niveau taakveld 
 

Taakveld 5.4. Musea 

Geen wettelijk kader 

Samenvatting Er bestaan geen wettelijke regels waarmee aan de gemeente taken zijn opgelegd.  

 

Aspect 1: 
Decentrale 
autonomie 
gemeten aan de 
hand van 
beleidsvrijheid 

Er zijn geen wettelijk voorgeschreven taken inzake musea. De gemeente heeft bij 
musea geheel de vrije hand. 

 
> Beleidsvrij 

Taak: 
Eigen 
initiatief 
 

Beleids-
doelen: 
n.v.t. 
 

Regel-
geving: 
n.v.t. 
 

Samenwer
king: 
n.v.t. 
 

Toezicht: 
n.v.t. 
 

 

Aspect 2: Toedeling 
van bevoegdheden 
aan 
bestuursorganen 

n.v.t  

 

Aspect 3: Regionaal 
bestuur 

n.v.t.  

 4.   

 

Aspect 4: 
Beleidscriteria voor 
taaktoedeling 

n.v.t.  

 Democratische controle  

 Schaal van de taak  

 Nabijheid  

 Doelmatigheid en effectiviteit  

 Anders:  

 

Aspect 5: 
Uitvoeringsformat 

n.v.t. 
 

 



 Reeds implementatie voorafgaand aan wet?  

 Invloed uitvoeringsformat op wettelijke inrichting  

 

Aspect 6: 
Basisprincipes voor 
de financiële 
arrangementen 

n.v.t. 
 

 

 In retrospectief een goede kosteninschatting gemaakt?  

 Financiële overgangsbepalingen?  

 Vorm overgangsarrangement  

 Actueel financieel arrangement  

Bronnen: - 

 

 

  



Factsheet 

Gemeenten 

Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed 

 

1. Scope van het taakveld 
 

Toelichting 

5.5 Cultureel erfgoed 

Tot dit taakveld behoren taken gericht op conserveren en voor publiek toegankelijk maken van cultureel erfgoed: 

– historische gebouwen, beschermde stads- en dorpsgezichten en overige objecten met historische waarde in de publieke ruimte; 

– subsidie, beheer, onderhoud, toezicht en handhaven van cultureel erfgoed; 

– het (digitaal) zichtbaar maken van cultuurhistorische waarden. 
 
 
Wettelijk kader: 

▪ Erfgoedwet (2020) 
  



2. Analyse bevindingen op niveau taalveld 
 

Taakveld 5.5. Cultureel erfgoed 

Erfgoedwet 

Samenvatting De erfgoedwet bevat beperkt taken voor gemeenten: de raad kan een 

erfgoedverordening opstellen en B&W kan door het Rijk om advies gevraagd 

worden inzake de aanwijzing van monumenten. De gemeente heeft een hoge 

mate van beleidsvrijheid. De wetsartikelen hebben geen financiële consequenties 

voor de gemeente. 

 

 

Aspect 1: 
Decentrale 
autonomie 
gemeten aan de 
hand van 
beleidsvrijheid 

De gemeente kan op eigen initiatief een verordening opstellen en kan om advies 

gevraagd worden door het Rijk. Indien gekozen wordt voor een verordening moet 

een register voor erfgoed worden bijgehouden. Voor samenwerking zijn geen 

voorschriften. 

 
> beleidsvrij 

Taak: 
Eigen 
initiatief 

Beleidsdo
elen: 
Dimension
ering 

Regel-
geving: 
Verorde-
nende 
bevoegd-
heid 

Samenwer
king: 
Geen 
voorschrift
en 

Toezicht: 
Informatie
plicht 

 

Aspect 2: Toedeling 
van bevoegdheden 
aan 
bestuursorganen 

Verordenende bevoegdheid  

 

Aspect 3: Regionaal 
bestuur 

Geen voorschriften  

 5.   

 

Aspect 4: 
Beleidscriteria voor 
taaktoedeling 

  

 Democratische controle Ja 
De verordenende bevoegdheid (erfgoedverordening) ligt bij de raad. 
De advisering aan het rijk over aanwijzing van een monument bij B&W. 

 Schaal van de taak Ja, lokale uitvoering is goed mogelijk 

 Nabijheid Ja, lokaal verdient de voorkeur 



 Doelmatigheid en effectiviteit Ja 

 Anders: - 

 

Aspect 5: 
Uitvoeringsformat 

 
 

 

 Reeds implementatie voorafgaand aan wet? Niet bekend 

 Invloed uitvoeringsformat op wettelijke inrichting Niet bekend 

 

Aspect 6: 
Basisprincipes voor 
de financiële 
arrangementen 

 
 

 

 In retrospectief een goede kosteninschatting gemaakt? De taken brengen geen specifieke kosten met zich mee. In de financiële 
paragraaf van de wet gaat het niet over gemeenten 

 Financiële overgangsbepalingen? n.v.t. 

 Vorm overgangsarrangement n.v.t. 

 Actueel financieel arrangement n.v.t. 

Bronnen:  
- Erfgoedwet 2020 
- VNRG Erfgoedverordening  

 
Wetsartikelen inzake beleidsvrijheid 
 

Artikel 3.1,  

lid 2 

Onze Minister vraagt over het besluit advies aan het college van burgemeester en 

wethouders van de gemeente waar het monument of archeologisch monument zich 

bevindt. 

     

Artikel 3.2 1. Op de voorbereiding van het besluit over aanwijzing als rijksmonument is 

afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. 

2. Het college van burgemeester en wethouders adviseert binnen acht weken. 

3. Onze Minister neemt het besluit zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen zes 

maanden. 

4. De in het derde lid bedoelde termijn vangt aan met ingang van de dag waarop 

het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. 

     



5. Onze Minister zendt een exemplaar van zijn besluit aan het college van 

burgemeester en wethouders van de gemeente waar het monument of 

archeologisch monument zich bevindt. 

Artikel 3.16 1. De gemeenteraad kan een erfgoedverordening vaststellen. 

2. De verordening ziet op het beheer en behoud van cultureel erfgoed gelegen 

binnen de desbetreffende gemeente, dat van bijzonder belang is voor die 

gemeente vanwege de cultuurhistorische of wetenschappelijke betekenis. 

3. Het college van burgemeester en wethouders houdt een gemeentelijk 

erfgoedregister van aangewezen cultureel erfgoed bij. 

Eigen 

initiatief 

Dimensio-

nering 

Verordenende 

bevoegdheid 

Geen voor-

schriften 

Informatie

plicht 

Artikel 5.8 1. Gedeputeerde staten houden een depot in stand waarin archeologische 

vondsten die zijn aangetroffen bij opgravingen binnen die provincie kunnen 

worden opgeslagen op een wijze die uit een oogpunt van behoud en 

toegankelijkheid verantwoord is. 

2. Op verzoek van het college van burgemeester en wethouders kunnen 

gedeputeerde staten in de desbetreffende gemeente een depot aanwijzen 

waarin archeologische vondsten die in die gemeente zijn aangetroffen bij 

opgravingen kunnen worden opgeslagen op een wijze die uit een oogpunt van 

behoud en toegankelijkheid verantwoord is. 

     

Artikel 5.9 Archeologische vondsten die op grond van artikel 5.7 eigendom van een gemeente, 

provincie of de Staat zijn alsmede de daarbij behorende opgravingsdocumentatie en 

rapporten, bedoeld in artikel 5.6, derde en vierde lid, worden opgeslagen in depots 

als bedoeld in artikel 5.8. 

     

 

  



Factsheet beleidsvelden en taken decentraal bestuur  
Gemeenten 

Taakveld 5.6. Media 

 

1. Scope van het taakveld 
 

Wettelijk kader 

- Mediawet 

- (WBSO) 
 
Samenvatting Taakveld 5.6. 
 
Het taakveld omvat de lokale omroep (Mediawet) en de lokale bibliotheekvoorziening. Beide sectoren zijn op een eigen wijze – en dus verschillend - georganiseerd.  
 
 
 
WSOB 
 

 
  



2. Analyse bevindingen op niveau taakveld 

 

Taakveld 5.6. Media 

Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen 

 

Samenvatting De WSOB wordt uitgevoerd in een netwerk van Koninklijke Bibliotheek, 

provinciale ondersteuningsinstellingen en lokale bibliotheekvoorzieningen. Voor 

het netwerk zijn taken en samenwerkingsafspraken vastgelegd.  

Het is in principe aan iedere gemeente om al dan niet een lokale 

bibliotheekvoorziening te financieren.  

 

Aspect 1: 
Decentrale 
autonomie 
gemeten aan de 
hand van 
beleidsvrijheid 

Er is sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid (rijk, provincies en 
gemeenten/lokale bibliotheken) voor een netwerk van openbare 
bibliotheekvoorzieningen, maar er is geen sprake van een verplichtend karakter 
voor subsidiëring van bibliotheken door gemeenten. Er wordt een vijftal functies 
beschreven die gerealiseerd moeten worden. Verder is sprake van optionele inzet 
van wetten en regels (dimensie regelgeving), wel is samenwerking 
voorgeschreven met rijk, provincie en gemeenten. 

Taak: 
Optioneel 

Beleidsdo
elen: 
Dimension
ering 

Regel-
geving: 
Optionele 
inzet 

Samenwer
king: 
Voorgesch
reven 
samenwer
king 

Toezicht: 
Informatie
plicht 

 Uit de MvT (2013–2014, 33 846, nr. 3) 

‘De VNG is van oordeel dat het vastleggen van de maatschappelijke functies van 
de openbare bibliotheek gemeenten beperkt in de vormgeving van het lokale 
bibliotheekwerk. Ook de activiteiten die vereist zijn voor deelname van openbare 
bibliotheken aan het bibliotheeknetwerk beschouwt de VNG als een inperking van 
de lokale beleidsvrijheid. De VNG constateert dat de financiële positie van 
gemeenten onder druk staat. Een zo groot mogelijke beleidsvrijheid kan 
gemeenten in staat stellen in die omstandigheden openbaar bibliotheekwerk aan 
te blijven bieden. ‘ 

(Voor deze laatste stelling van de VNG is geen toelichting of onderbouwing 
aangetroffen - dh). 

     

 

Aspect 2: Toedeling 
van bevoegdheden 
aan 
bestuursorganen 

2 = Optionele inzet  

 



Aspect 3: Regionaal 
bestuur 

1 = geen voorschriften voor wat betreft regionale samenwerking  

 4 = voorgeschreven samenwerking voor wat betreft het netwerk van lokale 
bibliotheekvoorzieningen, provinciale ondersteuningsinstellingen en Koninklijke 
Bibliotheek. 
 

WSOB art 6. Netwerkverantwoordelijkheid 

Onze Minister, de provinciebesturen, de gemeentebesturen en de besturen van 

de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn gezamenlijk 

verantwoordelijk voor een netwerk van openbare bibliotheekvoorzieningen.  

 

Maar ook: 

WSOB art 6.4. 

Bij een voorgenomen besluit van een partij als bedoeld in het eerste lid dat tot 

gevolg heeft dat een openbare bibliotheekvoorziening ophoudt te bestaan of 

redelijkerwijs niet meer kan voldoen aan de verplichtingen in deze wet, overlegt 

zij eerst met de andere partijen op wie dit van invloed kan zijn waaronder de 

ingezetenen. Zo nodig maken zij afspraken over de toegankelijkheid van een 

openbare bibliotheekvoorziening voor het betrokken algemene publiek.  

 

WSOB art 8. Functioneren van het netwerk  

Een deelnemer aan het netwerk als bedoeld in artikel 7:  

1. A. maakt met de andere deelnemers gebruik van een gezamenlijke catalogus van 

beschikbare werken;  

2. B. is onderdeel van het interbibliothecaire leenverkeer, bedoeld in artikel 15;  

3. C. voert zijn collectiebeleid overeenkomstig het gezamenlijk collectieplan, 

bedoeld in artikel 10;  

6. D. maakt gebruik van een op de andere deelnemers afgestemde digitale 

infrastructuur;  

7. E. stemt zijn administratie van leden en zijn algemene voorwaarden af op de 

andere deelnemers;  

en  

8. F. ondersteunt het onderwijs. 

 

 

Aspect 4: 
Beleidscriteria voor 
taaktoedeling 

  



 Democratische controle ? / 2 
De algemene taak wordt niet geadresseerd aan raad dan wel B&W. Enkele 
deeltaken zijn bij B&W belegd. 

 Schaal van de taak 1 

 Nabijheid 1 
Voor wat betreft de bibliotheekvoorzieningen. 
0  
Voor wat betreft de organisatie van de bibliotheekvoorzieningen 

 Doelmatigheid en effectiviteit 1 

 Anders:  

 

Aspect 5: 
Uitvoeringsformat 

 
 

 

 Reeds implementatie voorafgaand aan wet? Gedeeltelijk: voor de digitale bibliotheek geldt dat de wet het eerdere beleid 
codificeert 

 Invloed uitvoeringsformat op wettelijke inrichting Wellicht voor het onderdeel digitale bibliotheek 

 

Aspect 6: 
Basisprincipes voor 
de financiële 
arrangementen 

 
 

 

 In retrospectief een goede kosteninschatting gemaakt? Ja 
Er zijn geen duidelijke  signalen van omvangrijke financiële problemen in de 
bibliotheeksector. 
Ten behoeve van de financiering van de centrale aankoop van e-content 
(bruikbaar voor alle bibliotheken) is een uitname uit het Gemeentefonds 
gedaan. 

 Financiële overgangsbepalingen? 0 = nee 

 Vorm overgangsarrangement nvt 

 Actueel financieel arrangement Algemene uitkering 
Er geldt voor het Gemeentefonds een normbedrag van ongeveer E 1.30 per 
huishouden. De gemeente is vrij in de hoogte van subsidiering van de lokale 
bibliotheek. 

Bronnen:  
- Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen 2014 
- WSOB, Memorie van Toelichting. TK 2013-20134, 33 846, 3 



- Regeling gegevenslevering openbare bibliotheekvoorzieningen 2016 
- Kwink Groep 2020. Eindrapport evaluatie WSOB 
- VOB, VNG, SPN, IPO, Bibliotheekconvenant 2020-2023  

 
Bijlage. Bevindingen WSOB vorige onderzoek 
 

Artikel 5 Een voor een ieder toegankelijke openbare bibliotheekvoorziening omvat in ieder geval 

de volgende functies, die bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling en verbetering van 

de maatschappelijke kansen van het algemene publiek: 

a. ter beschikking stellen van kennis en informatie; 

b. bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie; 

c. bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur; 

1. organiseren van ontmoeting en debat; en 

a. laten kennis maken met kunst en cultuur. 

 Dimensio-

nering 

   

Artikel 6 1. Onze Minister, de provinciebesturen, de gemeentebesturen en de besturen van de 

openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn gezamenlijk 

verantwoordelijk voor een netwerk van openbare bibliotheekvoorzieningen. 

2. De partijen, genoemd in het eerste lid, geven zich bij de uitoefening van de 

verantwoordelijkheid, bedoeld in het eerste lid, rekenschap van de gemiddelde 

afstand tussen de lokale bibliotheekvoorziening en de inwoners van de 

financierende gemeente of gemeenten. 

3. Zij bevorderen dat een door hen gesubsidieerde of in stand gehouden openbare 

bibliotheekvoorziening aan de verplichtingen, bedoeld in artikel 8, voldoet. 

4. Bij een voorgenomen besluit van een partij als bedoeld in het eerste lid dat tot 

gevolg heeft dat een openbare bibliotheekvoorziening ophoudt te bestaan of 

redelijkerwijs niet meer kan voldoen aan de verplichtingen in deze wet, overlegt zij 

eerst met de andere partijen op wie dit van invloed kan zijn waaronder de 

ingezetenen. Zo nodig maken zij afspraken over de toegankelijkheid van een 

openbare bibliotheekvoorziening voor het betrokken algemene publiek. 

5. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld over de 

wijze waarop ingezetenen en maatschappelijke initiatieven bij de uitvoering van 

het beleid kunnen worden betrokken, het uitvoeren van taken van het college op 

grond van deze wet daaronder begrepen. 

6. De voordracht voor een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in het vijfde 

lid wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers 

der Staten-Generaal is overgelegd. Indien een der kamers der Staten-Generaal 

besluit niet in te stemmen met het ontwerp, wordt er geen voordracht gedaan en 

Verplichte 

taak 

    



kan niet eerder dan zes weken na het besluit van die kamer der Staten-Generaal 

een nieuw ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal worden overgelegd. 

Artikel 13 1. Voor het uitlenen van gedrukte werken door lokale bibliotheken aan personen 

beneden de leeftijd van achttien jaren wordt geen contributie of andere geldelijke 

bijdrage geheven, tenzij het college van burgemeester en wethouders of het 

bestuurscollege heeft besloten dat een geldelijke bijdrage wordt geheven. De 

contributie of andere geldelijke bijdrage bedraagt ten hoogste de helft van de 

contributie of andere geldelijke bijdrage die wordt geheven van personen die 

achttien jaren of ouder zijn. 

2. Voor het uitlenen van overige werken door lokale bibliotheken aan personen 

beneden de leeftijd van achttien jaren wordt ten hoogste de helft van de 

contributie of andere geldelijke bijdrage geheven van die geldt voor personen van 

boven de achttien jaren. Voor personen beneden de leeftijd van achttien jaren 

wordt geen tarief als bedoeld in artikel 14, contributie of geldelijke bijdrage 

vastgesteld voor de toegang tot door de Koninklijke Bibliotheek aangewezen 

digitale werken. 

     

Artikel 11 1. Ten behoeve van de gezamenlijke catalogus voor de landelijke digitale bibliotheek 

verstrekken lokale bibliotheken en provinciale ondersteuningsinstellingen 

gegevens over de collectie en de beschikbaarheid daarvan aan de Koninklijke 

Bibliotheek. 

2. Ten behoeve van de beleidsontwikkeling verstrekken lokale bibliotheken, de 

provinciale ondersteuningsinstellingen en de Koninklijke Bibliotheek aan Onze 

Minister gegevens over de desbetreffende openbare bibliotheekvoorziening die 

niet tot de persoon herleidbare gegevens van gebruikers en personeel betreffen. 

3. De Koninklijke Bibliotheek stelt de aard van de gegevens, bedoeld in het eerste lid, 

nader vast en stelt regels over het tijdstip en de wijze waarop de gegevens worden 

verstrekt. 

4. Onze Minister stelt de aard van de gegevens, bedoeld in het tweede lid, nader vast 

en stelt regels over het tijdstip en de wijze waarop de gegevens worden verstrekt. 

     

 

 
  



Mediawet 
 

Taakveld: 5.6 Media 

Wet: Mediawet 

Samenvatting Er is sprake van een beperkte beleidsvrijheid. Het Commissariaat voor de Media 

beslist over de machtiging voor lokale omroep, mede aan de hand van bij wet 

gegeven criteria. De raad adviseert. B&W kan avdviseren een machtiging 

intrekken. 

De gemeente is vrij in de hoogte van de bekostiging; er geldt een normbedrag 

voor vulling van het Gemeentefonds. 

Momenteel lopen discussies over aard en financiering van de lokale omroep, 

vanuit de gedachte dat er meer en betere lokale omroep nodig is. 

 

 

Aspect 1: Decentrale 
autonomie gemeten 
aan de hand van 
beleidsvrijheid 
 
 
 

De Mediawet beschrijft voor de gemeenten een beperkt beleidsvrije taak. Het 
Commissariaat van de Media beslist welke organisatie de lokale omroep wordt. 
De gemeenteraad adviseert. B&W kunnen adviseren een machtiging in te trekken. 
Gemeente heeft zorgplicht voor bekostiging; storting van E 1,29 in 
Gemeentefonds. B&W zorgt voor bekostiging.  

 
 
> beperkt beleidsvrij 

Taak: 
Verplichte 
taak resp. 
niet 
toegewezen 
taak 
 
 

Beleidsdoe
len: 
Bandbreed
te 
 
 

Regelgeving: 
Medebewind 
(adviserend) 
 
 

Samenwer
king: 
Geeen 
voorschrift
en 
 

Toezicht: 
Informatie 
 
 

In geel: tekst vorige 
onderzoek 

optionele taak en optionele inzet van regelgeving. Voor  samenwerking geldt geen 
voorschrift en toezicht bestaat uit een beperkte vorm van informatieplicht. 

Optionele 

taak 

Bandbreedt

e 

Optioneel Geen 

voorschrifte

n 

Informatiepl

icht 

 

Aspect 2: Toedeling 
van bevoegdheden 
aan 
bestuursorganen 

Regelgeving: Medebewind  

 

Aspect 3: Regionaal 
bestuur 

Samenwerking: Geen voorschriften  

 



Aspect 4: 
Beleidscriteria voor 
taaktoedeling 

  

 Democratische controle In de wet zijn bepaalde taken toebedeeld aan B&W, en andere taken aan de 
gemeenteraad 

 Schaal van de taak Lokaal niveau past goed, zeker bij grotere gemeenten 

 Nabijheid Nabijheid is voor journalistiek werk van groot belang 

 Doelmatigheid en effectiviteit Taakuitvoering is specifiek lokaal ~ lokale democratie 

 Anders:  

 

Aspect 5: 
Uitvoeringsformat 

 
 

 

 Reeds implementatie voorafgaand aan wet? Niet na te gaan 

 Invloed uitvoeringsformat op wettelijke inrichting Niet na te gaan 

 

Aspect 6: 
Basisprincipes voor 
de financiële 
arrangementen 

 
 

 

 In retrospectief een goede kosteninschatting gemaakt? Lokale publieke omroep kan in allerlei formats en formaten worden 
gerealiseerd. Er is geen algemeen geldende maatvoering. Daarom kan deze 
vraag niet goed beantwoord worden. Het onderwerp is momenteel wel in 
dynamiek In 2019 concludeerden de ROB en de RvC ‘.. dat het huidige stelsel de 
lokale omroepen onvoldoende in staat stelt om hun agenderende, 
controlerende en verbindende functies binnen de lokale democratie te 
vervullen.’ En er lopen pilots ‘..verbetering van de lokale journalistieke 
infrastructuur.’ (vng.nl) 

 Financiële overgangsbepalingen? Nee 

 Vorm overgangsarrangement N.v.t. 

 Actueel financieel arrangement In het Gemeentefonds wordt een bedrag gestort van ca. E 1,30 per huishouden. 
Dit wordt aan gemeenten uitgekeerd. Gemeente is vrij in het bepalen van de 
hoogste van de bijdrage aan de lokale omroep. Gemeente heeft zorgplicht voor 
de bekostiging. 

Bronnen:  
- Mediawet 2008, aangepast 1.4.2021 
- VNG ledenbrief 2012 Gemeentelijke bekostiging  lokale omroepen 



- VNG brochure 20140402 Beleidsinstrumenten-gemeentelijke-bekostiging-lokale-omroepen 
- VNG.nl januari 2020. Subsidie voor pilot professionalisering 20 lokale omroepen 
- Raad voor Cultuur & Raad Openbaar Bestuur 2019. Advies organisatie en financiering lokale publieke omroepen. Briefadvies 3 september 2019, RVC-2019-
1449 

 

Dit zijn enkele kernpassages uit de stukken; kan helpen om een beeld te vormen van het geheel 

 

Paragraaf 2.3.1a. Aanwijzing van regionale of lokale publieke media-instelling  
Aanwijzing van regionale / lokale omroepen. Gemeenteraad adviseert of gegadigde aan de eisen voldoet, o.a. een media-aanbod dat representatief is voor de belangrijkste 
in de desbetreffende provincie of gemeente voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen. Per gemeente 1 publieke zender, niet 
meer. Het Commissariaat trekt zonodig aanwijzingen in; B&W kan adviseren om de machtiging in te trekken. Raad rapporteert tussentijds over hoe het gaat.  
 
Paragraaf 2.3.2. Media-aanbod van regionale of lokale publieke mediadienst  
Wet geeft een globale aanduiding van de programmering (aandeel gemeentelijke programma’s). 
 
Afdeling 2.6.5. Bekostiging regionale en lokale publieke mediadiensten  
Art 2:170b. Het college van burgemeester en wethouders zorgt voor de bekostiging van het functioneren van de lokale publieke media-instelling als de gemeenteraad een 
advies als bedoeld in artikel 2.61, derde lid heeft uitgebracht en daarbij positief heeft geadviseerd over de vraag of de instelling voldoet aan de eis, bedoeld in artikel 2.61, 
tweede lid, onderdeel c  
 

VNG 2012: De colleges van B&W hebben sinds 2010 op basis van de Mediawet 2008 een zorgplicht voor de bekostiging van de 287 lokale omroepen, actief 
in 410 gemeenten. Als richtsnoer wordt hierbij voor 2012 € 1,29 per woonruimte gehanteerd, het bedrag dat voor de lokale omroep in het gemeentefonds 
is gestort plus de index 

  



Bijlage. Bevindingen Mediawet vorige onderzoek 
 

  Taak: Beleidsdoe
len: 

Regelgeving: Samenwer
king: 

Toezicht: 
Informatie 

Artikel 2.63 1. Als meer dan één lokale instelling in een gemeente aan de eisen, bedoeld in artikel 

2.61, tweede lid, voldoet, bevordert het college van burgemeester en wethouders 

voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is het samengaan van die instellingen. 

2. Er kan per gemeente slechts één lokale publieke media-instelling worden 

aangewezen, waarbij het Commissariaat acht slaat op alle factoren die voor het 

functioneren van de instelling van belang kunnen zijn. 

Optionele 

taak 

Band-

breedte 

Optionele inzet Geen voor-
schriften 

Informatie
-plicht 

Artikel 2.64 1. Een instelling die de publieke mediaopdracht wil uitvoeren voor meer dan één 

provincie of gemeente, wordt alleen dan voor dat gebied aangewezen, als 

provinciale staten of de gemeenteraden van de desbetreffende provincies of 

gemeenten het in artikel 2.61, derde lid bedoelde advies gezamenlijk hebben 

uitgebracht. 

2. Het Commissariaat stelt provinciale staten en de gemeenteraden van de 

desbetreffende provincies of gemeenten in kennis van een aanvraag van een 

instelling als bedoeld in het eerste lid. 

     

Artikel 2.66 1. Provinciale staten brengen dan wel de gemeenteraad brengt tijdens de 

aanwijzingsperiode ten minste eenmaal aan het Commissariaat advies uit over de 

vraag of een aangewezen regionale of lokale publieke media-instelling naar hun of 

zijn mening nog voldoet aan de eisen van artikel 2.61, tweede lid. 

2. Als tijdens de aanwijzingsperiode bij het Commissariaat ernstige twijfel bestaat of 

de regionale of lokale publieke media-instelling nog aan de eisen van artikel 2.61, 

tweede lid, voldoet, kan hij een tussentijds advies vragen. 

     

Artikel 2.170b 1. Het college van burgemeester en wethouders zorgt voor de bekostiging van het 

functioneren van de lokale publieke media-instelling als de gemeenteraad een 

advies als bedoeld in artikel 2.61, derde lid heeft uitgebracht en daarbij positief 

heeft geadviseerd over de vraag of de instelling voldoet aan de eis, bedoeld in 

artikel 2.61, tweede lid, onderdeel c. 

2. De bekostiging betreft vergoeding van de kosten die rechtstreeks verband houden 

met het verzorgen van de lokale publieke mediadienst, voor zover die kosten niet 

op andere wijze zijn gedekt, op zodanige wijze dat op lokaal niveau in een 

toereikend media-aanbod kan worden voorzien en continuïteit van bekostiging is 

gewaarborgd. 

3. Als twee of meer gemeenteraden gezamenlijk een advies als bedoeld in artikel 

2.61, derde lid hebben uitgebracht, en daarbij positief hebben geadviseerd over de 

     



vraag of de instelling voldoet aan de eis, bedoeld in artikel 2.61, tweede lid, 

onderdeel c, zorgen de colleges van burgemeester en wethouders van de 

desbetreffende gemeenten gezamenlijk voor de bekostiging, bedoeld in het eerste 

lid. 

4. Aan de bekostiging worden geen voorschriften verbonden die in strijd zijn met het 

bepaalde bij of krachtens deze wet. 

5. Onze Minister zendt telkens na drie jaar aan de Staten-Generaal een verslag over 

de doeltreffendheid en de effecten van het bepaalde in dit artikel in de praktijk. 

 

  



Factsheet 
Gemeenten 
Taakveld 5.7. Openbaar groen en (openlucht)recreatie 
 

1. Scope van het taakveld 
 
Toelichting 
5.7. Openbaar groen en (openlucht)recreatie 
Tot dit taakveld behoren openbaar groen, natuur en recreatie:  

– natuurbescherming, onderhoud bos, heide en overige natuurgebieden;  

– aanleg, onderhoud openbaar groen inclusief plaatsen en onderhouden van kunstwerken in de openbare ruimte;  

– aanleg en onderhoud van openbaar water: vijvers en kleine watergangen, waaronder schoonhouden sloten, onderhouden taluds en betuining;  

– aanleg en onderhoud van speelvoorzieningen, recreatievoorzieningen;  

– hobbyclubs en volkstuinderverenigingen.  

Tot dit taakveld behoort niet:  

– - aanleg en onderhoud van doorgaande grote watergangen zoals vaarten en kanalen horen onder taakveld 2.4.  
 
Wettelijk kader 
Er bestaat geen regelgeving die op dit taakveld taken bij het gemeentebestuur belegt. 
 

  



2. Analyse bevindingen op niveau taakveld 
 

Taakveld 5.7. Openbaar groen en (openlucht)recreatie 

Samenvatting Voor dit taakveld gelden geen regels waaraan de gemeente is gehouden: 

beleidsvrij. 
 

 

Aspect 1: 
Decentrale 
autonomie 
gemeten aan de 
hand van 
beleidsvrijheid 

Geheel beleidsvrij Taak: 
Eigen 
initiatief 
 
 
 

Beleids-
doelen: 
Geen 
bepreking
en 
 

Regel-
geving: 
Verordene
nde 
bevoegdhe
id 

Samenwer
king: 
Geen 
voorschrift
en 

Toezicht: 
Geen voor-
schriften 

 

Aspect 2: Toedeling 
van bevoegdheden 
aan 
bestuursorganen 

Verordenende bevoegdheid  

 

Aspect 3: Regionaal 
bestuur 

Geen voorschriften  

 9.   

 

Aspect 4: 
Beleidscriteria voor 
taaktoedeling 

  

 Democratische controle n.v.t. 

 Schaal van de taak n.v.t. 

 Nabijheid 1 

 Doelmatigheid en effectiviteit 1 

 Anders: - 

 

Aspect 5: 
Uitvoeringsformat 

 
 

 



 Reeds implementatie voorafgaand aan wet? n.v.t. 

 Invloed uitvoeringsformat op wettelijke inrichting n.v.t. 

 

Aspect 6: 
Basisprincipes voor 
de financiële 
arrangementen 

 
 

 

 In retrospectief een goede kosteninschatting gemaakt? n.v.t. 

 Financiële overgangsbepalingen? n.v.t. 

 Vorm overgangsarrangement n.v.t. 

 Actueel financieel arrangement n.v.t. 

Bronnen:  

 

 

 

 
  



Factsheet  
Gemeenten  
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie  
 

1. Scope taakveld 
 

Toelichting 

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie  
Tot dit taakveld behoren voorzieningen die primair gericht zijn op participatie:  
- ondersteunen op participatie gerichte burgerinitiatieven, ondersteuning vrijwilligers en mantelzorg;   
- sociaal en cultureel werk, Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), wijkopbouw;   
- preventie (bijv. eenzaamheidsbestrijding, preventie op het gebied van GGZ); - buurt- en clubhuizen;   
- collectief aanvullend vervoer;   
- toegankelijkheid voorzieningen (inclusie);  
- kinderopvang: toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang en peuteropvang;   
- aanvraag en verstrekking kinderopvangtoeslag Sociaal Medische Indicatie;   
- noodopvang vluchtelingen;   
- vreemdelingen;   

• activiteiten volgend uit de Wet Inburgering;   

• LHBT-beleid.   
Tot dit taakveld behoren niet:   
- peuteropvang: dit hoort thuis onder taakveld 4.3;   
- inburgering oudkomers, hoort thuis onder taakveld 6.5.  
  
Wettelijk kader   

▪ Wet Maatschappelijke Ondersteuning  
 

 

 

 

  



2. Analyse bevindingen op niveau taakveld 

 
Taakveld: 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie  

Wet: Wet Maatschappelijke Ondersteuning   

Samenvatting gehele 
taakveld 

Deze taak is verplicht.  De gemeenteraad stelt een verordening vast. De 

gemeenteraad stelt periodiek een plan vast met betrekking tot het door het 

gemeentebestuur te voeren beleid. Het gemeentebestuur draagt zorg voor de 

maatschappelijke ondersteuning, de kwaliteit en de continuïteit van de 

voorzieningen.  Deze taak is belegd bij de gemeente omdat “het in de rede ligt de 

overheidsverantwoordelijkheid voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid 

en de participatie zo dicht mogelijk bij de burger te beleggen”. Er is aandacht 

besteed aan de implementatie door middel van een transitiebureau en 

transitieplan. Er zijn bij de invoering extra middelen door het Rijk beschikbaar 

gesteld aan de gemeenten. 

 

 

Aspect 1: Decentrale 
autonomie gemeten 
aan de hand van 
beleidsvrijheid 

De taken die onder dit taakveld vallen zijn verplicht. Het zijn taken met veel 
voorschriften op de dimensie regelgeving. De gemeente stelt een verordening op 
waarin voor de gemeente vrijheidsgraden zitten  voor toegangscriteria en 
vergoedingen.  
  
Score van beleidsvrijheid op beleidsvelden op geheel van de dimensies van 
beleidsvrijheid met een waardering van de mate van autonomie.   
  

- Verplichte taken met veel voorschriften en verordenende 
bevoegdheid : gering beleidsvrij   

Taak 
Verplichte 
taak met veel 
voorschriften 
  
 

Beleids-

doelen 

Dimensione

ring 

 

Regelgeving 
Verordenende 
bevoegdheid 
 

Samen-

werking 

Geen voor-

schriften  

Toezicht 

Informatiepl

icht  

 

Aspect 2: Toedeling 
van bevoegdheden 
aan 
bestuursorganen 

Score van beleidsvrijheid op beleidsvelden a.d.h.v. dimensie regelgeving  
Keuze uit: (4) Voorgeschreven toepassing, (3), medebewind, (2) optionele inzet, 
(1) verordenende bevoegdheid   

Verordende bevoegdheid 

 

Aspect 3: Regionaal 
bestuur 

Score van beleidsvrijheid op beleidsvelden a.d.h.v. dimensie samenwerking.  
Keuze uit: (4) voorgeschreven samenwerking, (3) onvermijdelijke 
samenwerking, (2) aanbevolen samenwerking, (1) geen voorschriften  

Geen voorschriften  

 



Aspect 4: 
Beleidscriteria voor 
taaktoedeling 

  

 Democratische controle Ja 
De gemeenteraad stelt een verordening vast en stelt periodiek een plan vast 
met betrekking tot het door het gemeentebestuur te voeren beleid met 
betrekking tot maatschappelijke ondersteuning. 

 Schaal van de taak Onbekend 

 Nabijheid Ja. Zie aanhef van de wet: “dat het in de rede ligt de 
overheidsverantwoordelijkheid voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid 
en de participatie zo dicht mogelijk bij de burger te beleggen” 

 Doelmatigheid en effectiviteit Onbekend 

 Anders: Niet genoemd 

 

Aspect 5: 
Uitvoeringsformat 

 
 

 

 Reeds implementatie voorafgaand aan wet? Ja (1)  
Transitiebureau en transitieplan VWS en VNG voor stapsgewijze invoering 
Zie MvT WMO 2015 , hoofdstuk 11 

 Invloed uitvoeringsformat op wettelijke inrichting In grote mate (1)  

 

Aspect 6: 
Basisprincipes voor 
de financiële 
arrangementen 

 
 

 

 In retrospectief een goede kosteninschatting gemaakt? Ja (1)  
Zie MvT WMO 2015 , hoofdstuk 10.1 

 Financiële overgangsbepalingen? Ja 

 Wmo 

Er wordt voor 2015 incidenteel € 40 miljoen vrijgemaakt om de transitie naar de 

nieuwe Wmo te ondersteunen.  

Sociale wijkteams 

Omdat het kabinet veel waarde hecht aan adequate ondersteuning van 

gemeenten ten behoeve van een verantwoorde invoering van de Wmo 2015, 

worden extra middelen beschikbaar gesteld voor integrale (sociale) wijkteams. 
Bronnen: 



Rijksbegroting 2015: FINANCIEEL BEELD ZORG BEGROTING 2015, paragraaf 3.1.5 
(FINANCIEEL BEELD ZORG BEGROTING 2015 - Vaststelling begroting Ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015 - 
Rijksbegroting.nl) 
 
Bijlage 1: technische toelichting budget Wmo 2015 
Nadere toelichting opbouw budget Wmo 2015 voor het jaar 2015 

 Vorm overgangsarrangement Voor het mogelijk maken van een zorgvuldige overgang van cliënten en een 
zorgvuldige transitie door aanbieders naar de Wmo 2015, krijgen gemeenten € 
200 miljoen euro aanvullend budget beschikbaar in 2015. Dit vermindert het 
financiële risico voor gemeenten en aanbieders omdat het meer ruimte biedt 
voor een meer geleidelijke omslag naar een nieuwe manier van denken en 
werken. 

 Actueel financieel arrangement Algemene uitkering (vanaf 2019) 

Bronnen: Zie onderliggende analyse 

 

WMO 

Inleiding op de Wet Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat burgers een eigen 

verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop zij hun leven inrichten en 

deelnemen aan het maatschappelijk leven, en dat van burgers mag worden 

verwacht dat zij elkaar naar vermogen daarin bijstaan; dat het tevens wenselijk 

is nieuwe regels te stellen om de rechten en plichten van de burger meer met 

elkaar in evenwicht te brengen; dat burgers die zelf dan wel samen met 

personen in hun naaste omgeving onvoldoende zelfredzaam zijn of 

onvoldoende in staat zijn tot participatie, een beroep moeten kunnen doen op 

door de overheid georganiseerde ondersteuning; dat de ondersteuning van de 

zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking, 

chronische psychische of psychosociale problemen, erop gericht moet zijn dat 

burgers zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven; dat het in de 

rede ligt de overheidsverantwoordelijkheid voor het ondersteunen van de 

zelfredzaamheid en de participatie zo dicht mogelijk bij de burger te beleggen; 

dat het daarom wenselijk is nieuwe regels te stellen inzake de gemeentelijke 

verantwoordelijkheid voor de ondersteuning van personen met een beperking 

en personen met psychische of psychosociale problemen; dat het voorts 

wenselijk is dat daarbij zorg wordt gedragen voor een goede toegankelijkheid 

van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een beperking; 

Verplichte 

taak 

    

https://www.rijksbegroting.nl/2015/voorbereiding/begroting,kst199401_25.html
https://www.rijksbegroting.nl/2015/voorbereiding/begroting,kst199401_25.html
https://www.rijksbegroting.nl/2015/voorbereiding/begroting,kst199401_25.html


Artikel 2.1 tot en 

met 2.3 

De wet schrijft in deze artikelen voor: 

- De invulling van de opdracht 

- De aard van de geboden voorzieningen en maatwerkvoorzieningen 

 Dimensione

ring 

Verordenende 

bevoegdheid 

  

Artikel 6 Regelt het toezicht dat moet worden ingericht 

 

 Artikel 6.1 

- Het college wijst personen aan die belast zijn met het houden van toezicht 

op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet. 

- De toezichthoudende ambtenaren zijn, voor zover dat voor de vervulling 

van hun taak noodzakelijk is en in afwijking van artikel 5:20, tweede lid, 

van de Algemene wet bestuursrecht, bevoegd tot inzage van dossiers. 

- Voor zover de toezichthoudende ambtenaar door inzage in bescheiden bij 

de vervulling van zijn taak dan wel door verstrekking van gegevens in het 

kader een melding als bedoeld in artikel 3.4, gegevens, daaronder 

begrepen bijzondere persoonsgegevens, heeft verkregen, ter zake 

waarvan de beroepskracht uit hoofde van zijn beroep tot geheimhouding 

verplicht is, geldt gelijke verplichting voor de toezichthoudende 

ambtenaar, onverminderd het bepaalde in artikel 5.2.4. 

 

  Artikel 6.2 

- De ambtenaren van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd dienen de 

toezichthoudende ambtenaren, bedoeld in artikel 6.1, desgevraagd van 

advies inzake het houden van toezicht en inzake de handhaving van de bij 

of krachtens deze wet gestelde regels. 

- De in het eerste lid bedoelde ambtenaren rapporteren jaarlijks aan Onze 

Minister omtrent de uitvoering van het toezicht op de naleving van het 

bepaalde bij of krachtens deze wet door de toezichthoudende 

ambtenaren, bedoeld in artikel 6.1, en de effecten daarvan op het niveau 

van de maatschappelijke ondersteuning. 

    Informatieplicht 

  

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005537&artikel=5:20&g=2021-05-28&z=2021-05-28
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005537&artikel=5:20&g=2021-05-28&z=2021-05-28
https://wetten.overheid.nl/BWBR0035362/2020-07-01#Hoofdstuk3_Artikel3.4
https://wetten.overheid.nl/BWBR0035362/2020-07-01#Hoofdstuk5_Paragraaf2_Artikel5.2.4
https://wetten.overheid.nl/BWBR0035362/2020-07-01#Hoofdstuk6_Artikel6.1
https://wetten.overheid.nl/BWBR0035362/2020-07-01#Hoofdstuk6_Artikel6.1


Factsheet 
Gemeenten  
Taakveld 6.2 Wijkteams 
 

1. Scope taakveld 

 
Toelichting 
6.2 Wijkteams 
Tot dit taakveld behoren alle loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele 
ondersteuning(maatwerkvoorzieningen en - dienstverlening):  
- voorlichting;  
- advisering;  
- cliëntondersteuning;  
- toegang tot 1e en 2e lijnsvoorzieningen;  
- preventie;  
- vroegsignalering.  
Tot dit taakveld behoren niet:  
- dienstverlening van de wijkteams met het karakter van maatwerkdienstverlening WMO hoort thuis onder taakveld 6.71  
 
Wettelijk kader Wet 

▪ Maatschappelijke Ondersteuning  
 

  



2. Analyse bevindingen op niveau taakveld 

 

Taakveld: 6.2 Wijkteams 

Wet:  Wet Maatschappelijke Ondersteuning   

Samenvatting Deze taak is verplicht.  De gemeenteraad stelt een verordening vast. In art 2.1.3. 
staat: In de verordening wordt in ieder geval bepaald: 

• a. op welke wijze en op basis van welke criteria wordt vastgesteld of een 
cliënt voor een maatwerkvoorziening voor zelfredzaamheid, participatie, 
beschermd wonen of opvang in aanmerking komt. 

De gemeenteraad stelt periodiek een plan vast met betrekking tot het door het 
gemeentebestuur te voeren beleid. Het gemeentebestuur draagt zorg voor de 
maatschappelijke ondersteuning, de kwaliteit en de continuïteit van de 
voorzieningen.  Deze taak is belegd bij de gemeente omdat “het in de rede ligt de 
overheidsverantwoordelijkheid voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid 
en de participatie zo dicht mogelijk bij de burger te beleggen”. Er is aandacht 
besteed aan de implementatie door middel van een transitiebureau en 
transitieplan. Er zijn bij de invoering extra middelen door het Rijk beschikbaar 
gesteld aan de gemeenten. 
 

 

 

Aspect 1: Decentrale 
autonomie gemeten 
aan de hand van 
beleidsvrijheid 

De taken die onder dit taakveld vallen zijn verplicht. Het zijn taken met veel 
voorschriften op de dimensie regelgeving. De gemeente stelt een verordening op 
waarin voor de gemeente vrijheidsgraden zitten voor toegangscriteria en 
vergoedingen.  
  
Score van beleidsvrijheid op beleidsvelden op geheel van de dimensies van 
beleidsvrijheid met een waardering van de mate van autonomie:   
  
- Verplichte taken met veel voorschriften en omschreven beleidsdoelen: gering 

beleidsvrij  

Taak 
Verplichte 
taak  
 

 
 

Beleids-

doelen 
Dimensione
ring 
 

Regelgeving 

Verordenende 

bevoegdheid 

 

Samen-

werking 
Geen voor-
schriften  

Toezicht 

Informatiepl

icht   

Aspect 2: Toedeling 
van bevoegdheden 
aan 
bestuursorganen 

1 Verordende bevoegdheid    

Aspect 3: Regionaal 
bestuur 

1: geen voorschriften   



Aspect 4: 
Beleidscriteria voor 
taaktoedeling 

  

 Democratische controle Ja (1)  
De gemeenteraad stelt een verordening vast en stelt periodiek een plan vast 
met betrekking tot het door het gemeentebestuur te voeren beleid met 
betrekking tot maatschappelijke ondersteuning. 

 Schaal van de taak Onbekend 

 Nabijheid Ja (1) Zie aanhef van de wet: “dat het in de rede ligt de 
overheidsverantwoordelijkheid voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid 
en de participatie zo dicht mogelijk bij de burger te beleggen” 

 Doelmatigheid en effectiviteit Onbekend 

 Anders: Niet genoemd 

Aspect 5: 
Uitvoeringsformat 

  

 Reeds implementatie voorafgaand aan wet? Ja (1)  
Transitiebureau en transitieplan VWS en VNG voor stapsgewijze invoering 
 
Zie MvT WMO 2015 , hoofdstuk 11 

 Invloed uitvoeringsformat op wettelijke inrichting In grote mate (1)  

Aspect 6: 
Basisprincipes voor 
de financiële 
arrangementen 

   

 In retrospectief een goede kosteninschatting gemaakt? Ja (1)  
 
Zie MvT WMO 2015 , hoofdstuk 10.1 

 Financiële overgangsbepalingen? Ja : 

 Wmo 

Er wordt voor 2015 incidenteel € 40 miljoen vrijgemaakt om de transitie naar de 

nieuwe Wmo te ondersteunen.  

Sociale wijkteams 

Omdat het kabinet veel waarde hecht aan adequate ondersteuning van 

gemeenten ten behoeve van een verantwoorde invoering van de Wmo 2015, 

worden extra middelen beschikbaar gesteld voor integrale (sociale) wijkteams. 

 



Bronnen: 
Rijksbegroting 2015: FINANCIEEL BEELD ZORG BEGROTING 2015, paragraaf 3.1.5 
(FINANCIEEL BEELD ZORG BEGROTING 2015 - Vaststelling begroting Ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015 - 
Rijksbegroting.nl) 
 
Bijlage 1: technische toelichting budget Wmo 2015 

Nadere toelichting opbouw budget Wmo 2015 voor het jaar 2015 

 Vorm overgangsarrangement Voor het mogelijk maken van een zorgvuldige overgang van cliënten en een 
zorgvuldige transitie door aanbieders naar de Wmo 2015, krijgen gemeenten € 
200 miljoen euro aanvullend budget beschikbaar in 2015. Dit vermindert het 
financiële risico voor gemeenten en aanbieders omdat het meer ruimte biedt 
voor een meer geleidelijke omslag naar een nieuwe manier van denken en 
werken. 
 
Zie MvT WMO 2015 , hoofdstuk 10.1 

 Actueel financieel arrangement Algemene uitkering (vanaf 2019) 

Bronnen:  

 

  

https://www.rijksbegroting.nl/2015/voorbereiding/begroting,kst199401_25.html
https://www.rijksbegroting.nl/2015/voorbereiding/begroting,kst199401_25.html
https://www.rijksbegroting.nl/2015/voorbereiding/begroting,kst199401_25.html


 

WMO 

Inleiding op de Wet Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat burgers een eigen 

verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop zij hun leven inrichten en 

deelnemen aan het maatschappelijk leven, en dat van burgers mag worden 

verwacht dat zij elkaar naar vermogen daarin bijstaan; dat het tevens wenselijk 

is nieuwe regels te stellen om de rechten en plichten van de burger meer met 

elkaar in evenwicht te brengen; dat burgers die zelf dan wel samen met 

personen in hun naaste omgeving onvoldoende zelfredzaam zijn of 

onvoldoende in staat zijn tot participatie, een beroep moeten kunnen doen op 

door de overheid georganiseerde ondersteuning; dat de ondersteuning van de 

zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking, 

chronische psychische of psychosociale problemen, erop gericht moet zijn dat 

burgers zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven; dat het in de 

rede ligt de overheidsverantwoordelijkheid voor het ondersteunen van de 

zelfredzaamheid en de participatie zo dicht mogelijk bij de burger te beleggen; 

dat het daarom wenselijk is nieuwe regels te stellen inzake de gemeentelijke 

verantwoordelijkheid voor de ondersteuning van personen met een beperking 

en personen met psychische of psychosociale problemen; dat het voorts 

wenselijk is dat daarbij zorg wordt gedragen voor een goede toegankelijkheid 

van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een beperking; 

Verplichte 

taak 

    

Artikel 2.1.3. In de verordening wordt in ieder geval bepaald: 

a. op welke wijze en op basis van welke criteria wordt vastgesteld of een cliënt voor 

een maatwerkvoorziening voor zelfredzaamheid, participatie, beschermd 

wonen of opvang in aanmerking komt; 

Verplichte 

taak 

    

Artikel 2.1 tot en 

met 2.3 

De wet schrijft in deze artikelen voor: 

- De invulling van de opdracht 

- De aard van de geboden voorzieningen en maatwerkvoorzieningen 

 Dimensione

ring 

Verordenende 

bevoegdheid 

  

Artikel 6 Regelt het toezicht dat moet worden ingericht 

 

Artikel 6.1 

- Het college wijst personen aan die belast zijn met het houden van toezicht 

op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet. 

    Informatie

plicht 



WMO 

- De toezichthoudende ambtenaren zijn, voor zover dat voor de vervulling 

van hun taak noodzakelijk is en in afwijking van artikel 5:20, tweede lid, 

van de Algemene wet bestuursrecht, bevoegd tot inzage van dossiers. 

- Voor zover de toezichthoudende ambtenaar door inzage in bescheiden bij 

de vervulling van zijn taak dan wel door verstrekking van gegevens in het 

kader een melding als bedoeld in artikel 3.4, gegevens, daaronder 

begrepen bijzondere persoonsgegevens, heeft verkregen, ter zake 

waarvan de beroepskracht uit hoofde van zijn beroep tot geheimhouding 

verplicht is, geldt gelijke verplichting voor de toezichthoudende 

ambtenaar, onverminderd het bepaalde in artikel 5.2.4. 

 

Artikel 6.2 

- De ambtenaren van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd dienen de 

toezichthoudende ambtenaren, bedoeld in artikel 6.1, desgevraagd van 

advies inzake het houden van toezicht en inzake de handhaving van de bij 

of krachtens deze wet gestelde regels. 

- De in het eerste lid bedoelde ambtenaren rapporteren jaarlijks aan Onze 

Minister omtrent de uitvoering van het toezicht op de naleving van het 

bepaalde bij of krachtens deze wet door de toezichthoudende 

ambtenaren, bedoeld in artikel 6.1, en de effecten daarvan op het niveau 

van de maatschappelijke ondersteuning. 

  

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005537&artikel=5:20&g=2021-05-28&z=2021-05-28
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005537&artikel=5:20&g=2021-05-28&z=2021-05-28
https://wetten.overheid.nl/BWBR0035362/2020-07-01#Hoofdstuk3_Artikel3.4
https://wetten.overheid.nl/BWBR0035362/2020-07-01#Hoofdstuk5_Paragraaf2_Artikel5.2.4
https://wetten.overheid.nl/BWBR0035362/2020-07-01#Hoofdstuk6_Artikel6.1
https://wetten.overheid.nl/BWBR0035362/2020-07-01#Hoofdstuk6_Artikel6.1


Factsheet 
Gemeenten  
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen   
 

1. Scope taakveld 

 
Toelichting 
6.3 Inkomensregelingen   
Tot dit taakveld behoren alle inkomens- en bijstandvoorzieningen:  
- inkomensvoorzieningen en loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet;  
- geneeskundige en andere adviezen in verband met de bijstandsverlening; 
- IOAW (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers);  
- IOAZ (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen);  
- kosten van levensonderhoud uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz 2004); 
- kosten levensonderhoud voor startende ondernemers uit Bbz 2004;  
- sociale zekerheidsregelingen van het rijk zoals bijvoorbeeld eenmalige uitkeringen voor minima; 
- gemeentelijke armoedebeleid: bijzondere bijstand, kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen, korting op musea, sportclubs etc., meerkosten bij werk in 

geval van handicap of chronische ziekte, etc.  
 
Tot dit taakveld behoort niet: 
- schuldhulpverlening hoort thuis onder taakveld 6.71.  
 
Wettelijk kader   
▪ Participatiewet  

  



2. Analyse bevindingen op niveau taakveld 

 

Taakveld: 6.3 Inkomensregelingen   

Wet:  Participatiewet  

Samenvatting Deze taak is verplicht. De gemeenteraad stelt periodiek een plan vast met 
betrekking tot het door het gemeentebestuur te voeren beleid.  

 

 

Aspect 1: Decentrale 
autonomie gemeten 
aan de hand van 
beleidsvrijheid 

De taken die onder dit taakveld vallen zijn verplicht. Het zijn taken met veel 
voorschriften op de dimensie regelgeving. De gemeente stelt een verordening 
op waarin voor de gemeente vrijheidsgraden zitten voor toegangscriteria en 
vergoedingen.  
  
Score van beleidsvrijheid op beleidsvelden op geheel van de dimensies van 
beleidsvrijheid met een waardering van de mate van autonomie:   
  

- Verplichte taken met veel samenwerkingsvoorschriften en omschreven 
beleidsdoelen: gering beleidsvrij  

Taak 
Verplichte 
taak  
  
 
 

Beleids-

doelen 
Dimensione
ring  
 

Regelgeving 

Verordenende 

bevoegdheid 

 

Samen-

werking 
Verplichte 
samen-
werking met 
Uitvoerings-
instituut 
Werkne-
mers-
verzekering
en (UWV) 

Toezicht 

Informatiepl

icht   

Aspect 2: Toedeling 
van bevoegdheden 
aan bestuursorganen 

1 Verordenende bevoegdheid  

Aspect 3: Regionaal 
bestuur 

4: Voorgeschreven samenwerking (met UWV)   

 

Aspect 4: 
Beleidscriteria voor 
taaktoedeling 

  

 Democratische controle Ja (1)  
De gemeenteraad stelt een verordening vast en stelt periodiek een plan vast 
met betrekking tot het door het gemeentebestuur te voeren beleid met 
betrekking tot participatie. 
 

 Schaal van de taak Onbekend 

 Nabijheid Onbekend 

 Doelmatigheid en effectiviteit Onbekend 



 Anders: Vereenvoudiging van stelsel door bestaande meerdere wetten samen te voegen 
in deze wet 

Aspect 5: 
Uitvoeringsformat 

  

 Reeds implementatie voorafgaand aan wet? Nee 
 
De PW verving in 2015 een aantal bestaande wetten, zoals de Wwb, WSW 
(nieuwe instroom), Wajong, IOAW, IOAZ 
 
Doel was vereenvoudiging 

 Invloed uitvoeringsformat op wettelijke inrichting Geen (3)  

Aspect 6: 
Basisprincipes voor 
de financiële 
arrangementen 

   

 In retrospectief een goede kosteninschatting gemaakt? Nee (0)  
 
De verdeelsystematiek van bestaande budgetten over gemeenten is wel 
aangepast 
 
Centrumgemeenten vreesden voor tekorten 

 Financiële overgangsbepalingen? Nee (0) )  

 Vorm overgangsarrangement -- 

 Actueel financieel arrangement Uitkering via het Gemeentefonds 

Bronnen:  

  



 

Participatiewet 

Artikel 7 + 9 Taakopdracht en verplichtingen verplicht Dimensio-

nering 

   

Artikel 8 en 8a Verordeningen en uitkeringen.    Verordenende 

bevoegdheid 

  

Artikel 41 + 47a + 

47e 
Aanvraag bij UWV; verstrekking aanvullende inkomensvoorziening door SVB; 

gegevensverstrekking aan en door SVB 

   Verplichte 

samenwer

king met 

UWV en 

SVB 

 

Artikel 64 Inlichtingenverplichting instanties 

 

   Diverse 

instanties 

als CAK, 

pensioenf

ondsen, 

belastingd

ienst, e.d. 

 

Artikel 67a Met het toezicht op de naleving van deze wet zijn belast de bij besluit van het college 

aangewezen ambtenaren. 

   verplicht  

 

 

 

  



Factsheet 
Gemeenten  
Taakveld 6.4 Begeleide participatie   
 

1. Scope taakveld 

 
Toelichting 
6.4 Begeleide participatie   
Tot dit taakveld behoren voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie die niet gericht zijn op doorstromen naar arbeid:  
- beschut werken;  
- bestaande werkverbanden sociale werkvoorziening, bestaande Wsw- en begeleid werkendienstbetrekkingen;  
- dagbesteding.  
Tot dit taakveld behoren niet:  
- participatievoorzieningen gericht (her)integratie in het arbeidsproces, die horen thuis onder taakveld 6.5;  
- de baten die betrekking hebben op het Wsw-budget (integratie-uitkering sociaal domein) horen thuis onder taakveld 0.7. 
 
Wettelijk kader   
▪ Wet sociale werkvoorziening 

  



2. Analyse bevindingen op niveau taakveld 

 

Taakveld: 6.4 Begeleide participatie   

Wet:  Wet sociale werkvoorziening  

Samenvatting Deze taak is niet (meer) verplicht.  
 
De WSW geldt sinds de invoering van de Participatiewet alleen voor bestaande 
gerechtigden van voor de invoering van de Participatiewet.  
 
Sinds 1 januari 2015 kunnen er geen mensen meer instromen in de WSW. 

 

 

Aspect 1: Decentrale 
autonomie gemeten 
aan de hand van 
beleidsvrijheid 

Oude wet WSW:  
De taken die onder dit taakveld vallen zijn verplicht. Het zijn taken met veel 
voorschriften op de dimensie regelgeving. De gemeente stelt een verordening op 
waarin voor de gemeente vrijheidsgraden zitten voor toegangscriteria en 
vergoedingen.  
  
De WSW geldt sinds de invoering van de Participatiewet alleen voor bestaande 
gerechtigden van voor de invoering van de Participatiewet. Score van 
beleidsvrijheid op beleidsvelden op geheel van de dimensies van beleidsvrijheid 
met een waardering van de mate van autonomie:   
  

- Verplichte taken met veel voorschriften: niet beleidsvrij   

Taak 
 verplichte 
taken met 
veel voor-
schriften  

 

Beleids-

doelen 
Dimensione
ring 
 

Regelgeving 

Voorgeschre-

ven toepassing 

 

Samen-

werking 
Ja, met 
UWV 

Toezicht 

Wel 

toezicht   

   

Aspect 2: Toedeling 
van bevoegdheden 
aan 
bestuursorganen 

1 Verordende bevoegdheid  

 

Aspect 3: Regionaal 
bestuur 

4: Voorgeschreven samenwerking (UWV)   

 

Aspect 4: 
Beleidscriteria voor 
taaktoedeling 

  

 Democratische controle Ja (1)  



De gemeenteraad stelt een verordening vast en stelt periodiek een plan vast 
met betrekking tot het door het gemeentebestuur te voeren beleid. 
 

 Schaal van de taak Onbekend 

 Nabijheid Onbekend 

 Doelmatigheid en effectiviteit Onbekend 

 Anders: Onbekend 

 

Aspect 5: 
Uitvoeringsformat 

  

 Reeds implementatie voorafgaand aan wet? Nee 

 Invloed uitvoeringsformat op wettelijke inrichting Geen (3)  

 

Aspect 6: 
Basisprincipes voor 
de financiële 
arrangementen 

   

 In retrospectief een goede kosteninschatting gemaakt? Onbekend 

 Financiële overgangsbepalingen? Onbekend 

 Vorm overgangsarrangement Onbekend 

 Actueel financieel arrangement Algemene uitkering 

Bronnen:  

 

  



 

 

WSW 

Artikel 2 Het college kan aan een ingezetene die geïndiceerd is een dienstbetrekking 

aanbieden voor het verrichten van arbeid onder aangepaste 

omstandigheden. 

Niet verplicht     

 

 

 

  



Factsheet 
Gemeenten  
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie   
 

1. Scope taakveld 

 
Toelichting 
6.5 Arbeidsparticipatie   
Tot dit taakveld behoren alle op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen:  
- re-integratie-instrumenten, waaronder Work First, proefplaatsing, participatieplaatsen, vrijwilligerswerk/ sociale activering, detacheringsbanen, scholing, duale 

trajecten;  
- Erkenning van Verworven Competenties (EVC), ondersteuning bij starten van een eigen bedrijf, bepaalde vormen van tijdelijke loonkostensubsidie (voor zover ingezet 

als re-integratieinstrument);  
- stimuleringsmaatregelen, waaronder Inkomensvrijlating, stimuleringspremies, vrijlating onkosten vergoeding vrijwilligerswerk, onkostenvergoedingen, No-riskpolis;  
- voorzieningen, waaronder Jobcoach, begeleiding Werkvoorzieningen zoals: werkplekaanpassingen, vervoersvoorzieningen, doventolk, brailleregels, aangepaste rolstoel 

etc.;  
- loonwaardebepaling;  
- inburgering (WI) cursus Nederlands;  
- voorzieningen ter voorbereiding van een zelfstandig bestaan als startend ondernemer en ter begeleiding van startende ondernemers uit het Besluit bijstandsverlening 

zelfstandigen (Bbz).  
Tot dit taakveld behoren niet:  
- volwasseneneducatie behoort te worden opgenomen onder taakveld 4.3;  
- de baten en lasten voor de Wet sociale werkvoorziening horen onder taakveld 6.4;  
- niet op arbeid gerichte voorzieningen voor dagbesteding, die horen thuis onder 6.4;  
- de meer permanente vorm van loonkostensubsidie voor mensen met een arbeidsbeperking die uit het inkomensdeel van de Participatiewet wordt gefinancierd hoort 

onder 6.3 te worden geregistreerd. 
 
Wettelijk kader   

▪ Participatiewet;  

  



2. Analyse bevindingen op niveau taakveld 

 

Taakveld: 6.5 Arbeidsparticipatie   

Wet:  Participatiewet;   

Samenvatting Deze taak is verplicht. De gemeenteraad stelt periodiek een plan vast met 
betrekking tot het door het gemeentebestuur te voeren beleid.  

 

 

Aspect 1: Decentrale 
autonomie gemeten 
aan de hand van 
beleidsvrijheid 

De taken die onder dit taakveld vallen zijn verplicht. Het zijn taken met veel 
voorschriften op de dimensie regelgeving. De gemeente stelt een verordening 
op waarin voor de gemeente vrijheidsgraden zitten voor toegangscriteria en 
vergoedingen.  
  
Score van beleidsvrijheid op beleidsvelden op geheel van de dimensies van 
beleidsvrijheid met een waardering van de mate van autonomie:  
 

- Verplichte taken met veel voorschriften en verordenende 
bevoegdheid: gering beleidsvrij  

Taak 
Verplichte 
taak met veel 
voorschriften  
 

Beleids-

doelen 
Dimensione
ring 
 

Regelgeving 

Verordenende 

bevoegdheid 

 

Samen-

werking 
Verplichte 
samenwer-
king met 
Uitvoerings-
instituut 
Werkne-
mersver-
zekeringen 
(UWV)  

Toezicht 

Wel 

toezicht   

 

Aspect 2: Toedeling 
van bevoegdheden 
aan bestuursorganen 

1 Verordende bevoegdheid  

 

Aspect 3: Regionaal 
bestuur 

4: Voorgeschreven samenwerking (UWV)   

 

Aspect 4: 
Beleidscriteria voor 
taaktoedeling 

  

 Democratische controle Ja (1)  
De gemeenteraad stelt een verordening vast en stelt periodiek een plan vast 
met betrekking tot het door het gemeentebestuur te voeren beleid. 

 Schaal van de taak Onbekend 

 Nabijheid Onbekend 

 Doelmatigheid en effectiviteit Onbekend 



 Anders: Vereenvoudiging van stelsel door toen bestaande meerdere wetten samen te 
voegen in deze wet 

 

Aspect 5: 
Uitvoeringsformat 

  

 Reeds implementatie voorafgaand aan wet? Nee 
 
De PW verving in 2015 een aantal bestaande wetten, zoals de Wwb, WSW 
(nieuwe instroom), Wajong, IOAW, IOAZ 
 
Doel was vereenvoudiging 

 Invloed uitvoeringsformat op wettelijke inrichting Geen (3)  

 

Aspect 6: 
Basisprincipes voor 
de financiële 
arrangementen 

   

 In retrospectief een goede kosteninschatting gemaakt?   

 Financiële overgangsbepalingen? Nee (0) )  

 Vorm overgangsarrangement -- 

 Actueel financieel arrangement Uitkering via het Gemeentefonds 

Bronnen:  

  



 

Participatiewet 

Artikel 7 + 9 Taakopdracht en verplichtingen verplicht Dimensione

ring 

   

Artikel 8 Verordeningen en uitkeringen   Verordenende 

bevoegdheid 

  

Artikel 41 + 47a + 

47e 
Aanvraag bij UWV; verstrekking aanvullende inkomensvoorziening door SVB; 

gegevensverstrekking aan en door SVB 

   Verplichte 

samenwer

king met 

UWV en 

SVB 

 

Artikel 64 Inlichtingenverplichting instanties 

 

   Diverse 

instanties 

als CAK, 

pensioenf

ondsen, 

belastingd

ienst, e.d. 

 

Artikel 67a Met het toezicht op de naleving van deze wet zijn belast de bij besluit van het 

college aangewezen ambtenaren. 

   verplicht  

 

 

 

  



Factsheet 
Gemeenten  
Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen WMO 
 

1. Scope taakveld 

 
Toelichting 
6.6 Maatwerkvoorzieningen WMO 
Tot dit taakveld horen materiële voorzieningen om zelfstandig te kunnen functioneren (WMO) voor mensen met fysieke beperkingen die op basis van een beschikking 
verstrekt worden:  
- huisautomatisering (domotica);  
- woningaanpassingen;  
- hulpmiddelen;  
- overige voorzieningen gehandicapten;  
- eigen bijdragen;  
- parkeerbeleid invaliden (inclusief leges).  
Niet tot dit taakveld behoren: 
- maatwerkvoorzieningen WMO voor personen die in een opvangvoorziening verblijven.  
 
Wettelijk kader Wet  

▪ Maatschappelijke Ondersteuning  

  



2. Analyse bevindingen op niveau taakveld 

 

Taakveld: 6.6 Maatwerkvoorzieningen WMO 

Wet:  Wet Maatschappelijke Ondersteuning   

Samenvatting Deze taak is verplicht.  De gemeenteraad stelt een verordening vast. De 
gemeenteraad stelt periodiek een plan vast met betrekking tot het door het 
gemeentebestuur te voeren beleid. Het gemeentebestuur draagt zorg voor de 
maatschappelijke ondersteuning, de kwaliteit en de continuïteit van de 
voorzieningen.  Deze taak is belegd bij de gemeente omdat “het in de rede ligt 
de overheidsverantwoordelijkheid voor het ondersteunen van de 
zelfredzaamheid en de participatie zo dicht mogelijk bij de burger te beleggen”. 
Er is aandacht besteed aan de implementatie door middel van een 
transitiebureau en transitieplan. Er zijn bij de invoering extra middelen door het 
Rijk beschikbaar gesteld aan de gemeenten. 

 

 

Aspect 1: Decentrale 
autonomie gemeten 
aan de hand van 
beleidsvrijheid 

De taken die onder dit taakveld vallen zijn verplicht. Het zijn taken met veel 
voorschriften op de dimensie regelgeving. De gemeente stelt een verordening 
op waarin voor de gemeente vrijheidsgraden zitten voor toegangscriteria en 
vergoedingen.  
  
Score van beleidsvrijheid op beleidsvelden op geheel van de dimensies van 
beleidsvrijheid met een waardering van de mate van autonomie:  
  

- Verplichte taken met  voorschriften en verordenende bevoegdheid: gering 
beleidsvrij   

Taak 
Verplichte 
taak met veel 
voorschriften  
  
 

Beleids-

doelen 
Dimensione
ring 
 

Regelgeving 

Verordenende 

bevoegdheid 

 

Samen-

werking 
Geen voor-
schriften  

Toezicht 

Informatiepl

icht   

 

Aspect 2: Toedeling 
van bevoegdheden 
aan bestuursorganen 

1 Verordende bevoegdheid  

 

Aspect 3: Regionaal 
bestuur 

1: geen voorschriften   

 

Aspect 4: 
Beleidscriteria voor 
taaktoedeling 

  

 Democratische controle Ja (1)  



De gemeenteraad stelt een verordening vast en stelt periodiek een plan vast 
met betrekking tot het door het gemeentebestuur te voeren beleid met 
betrekking tot maatschappelijke ondersteuning. 
 

 Schaal van de taak -- 

 Nabijheid Ja (1) Zie aanhef van de wet: “dat het in de rede ligt de 
overheidsverantwoordelijkheid voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid 
en de participatie zo dicht mogelijk bij de burger te beleggen” 

 Doelmatigheid en effectiviteit -- 

 

Aspect 5: 
Uitvoeringsformat 

  

 Reeds implementatie voorafgaand aan wet? Ja (1)  
  
Transitieburo en transitieplan VWS en VNG voor stapsgewijze invoering 
 
Zie MvT WMO 2015 , hoofdstuk 11 

 Invloed uitvoeringsformat op wettelijke inrichting In grote mate (1)  

 

Aspect 6: 
Basisprincipes voor 
de financiële 
arrangementen 

   

 In retrospectief een goede kosteninschatting gemaakt? Ja (1)  
Zie MvT WMO 2015 , hoofdstuk 10.1 

 Financiële overgangsbepalingen? Ja : 

 Wmo 

Er wordt voor 2015 incidenteel € 40 miljoen vrijgemaakt om de transitie naar de 

nieuwe Wmo te ondersteunen.  

Sociale wijkteams 

Omdat het kabinet veel waarde hecht aan adequate ondersteuning van 

gemeenten ten behoeve van een verantwoorde invoering van de Wmo 2015, 

worden extra middelen beschikbaar gesteld voor integrale (sociale) wijkteams. 

 
Bronnen: 
Rijksbegroting 2015: FINANCIEEL BEELD ZORG BEGROTING 2015, paragraaf 3.1.5 
(FINANCIEEL BEELD ZORG BEGROTING 2015 - Vaststelling begroting Ministerie 

https://www.rijksbegroting.nl/2015/voorbereiding/begroting,kst199401_25.html


van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015 - 
Rijksbegroting.nl) 
 
Bijlage 1: technische toelichting budget Wmo 2015 
Nadere toelichting opbouw budget Wmo 2015 voor het jaar 2015 

 Vorm overgangsarrangement Nummer / tekst noteren  
 
Voor het mogelijk maken van een zorgvuldige overgang van cliënten en een 
zorgvuldige transitie door aanbieders naar de Wmo 2015, krijgen gemeenten € 
200 miljoen euro aanvullend budget beschikbaar in 2015. Dit vermindert het 
financiële risico voor gemeenten en aanbieders omdat het meer ruimte biedt 
voor een meer geleidelijke omslag naar een nieuwe manier van denken en 
werken. 

 Actueel financieel arrangement Algemene uitkering 
 

Bronnen:  

  

https://www.rijksbegroting.nl/2015/voorbereiding/begroting,kst199401_25.html
https://www.rijksbegroting.nl/2015/voorbereiding/begroting,kst199401_25.html


 

 

WMO 

Inleiding op de Wet Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat burgers een eigen 

verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop zij hun leven inrichten en 

deelnemen aan het maatschappelijk leven, en dat van burgers mag worden 

verwacht dat zij elkaar naar vermogen daarin bijstaan; dat het tevens wenselijk 

is nieuwe regels te stellen om de rechten en plichten van de burger meer met 

elkaar in evenwicht te brengen; dat burgers die zelf dan wel samen met 

personen in hun naaste omgeving onvoldoende zelfredzaam zijn of 

onvoldoende in staat zijn tot participatie, een beroep moeten kunnen doen op 

door de overheid georganiseerde ondersteuning; dat de ondersteuning van de 

zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking, 

chronische psychische of psychosociale problemen, erop gericht moet zijn dat 

burgers zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven; dat het in de 

rede ligt de overheidsverantwoordelijkheid voor het ondersteunen van de 

zelfredzaamheid en de participatie zo dicht mogelijk bij de burger te beleggen; 

dat het daarom wenselijk is nieuwe regels te stellen inzake de gemeentelijke 

verantwoordelijkheid voor de ondersteuning van personen met een beperking 

en personen met psychische of psychosociale problemen; dat het voorts 

wenselijk is dat daarbij zorg wordt gedragen voor een goede toegankelijkheid 

van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een beperking; 

Verplichte 

taak 

    

Artikel 2.1 tot en 

met 2.3 

De wet schrijft in deze artikelen voor: 

- De invulling van de opdracht 

De aard van de geboden voorzieningen en maatwerkvoorzieningen 

 Dimensione

ring 

Verordenende 

bevoegdheid 

  

Artikel 6 Regelt het toezicht dat moet worden ingericht 

 

Artikel 6.1 

- Het college wijst personen aan die belast zijn met het houden van toezicht 

op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet. 

- De toezichthoudende ambtenaren zijn, voor zover dat voor de vervulling 

van hun taak noodzakelijk is en in afwijking van artikel 5:20, tweede lid, 

van de Algemene wet bestuursrecht, bevoegd tot inzage van dossiers. 

    Informatie

plicht 

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005537&artikel=5:20&g=2021-05-28&z=2021-05-28
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005537&artikel=5:20&g=2021-05-28&z=2021-05-28


 

WMO 

- Voor zover de toezichthoudende ambtenaar door inzage in bescheiden bij 

de vervulling van zijn taak dan wel door verstrekking van gegevens in het 

kader een melding als bedoeld in artikel 3.4, gegevens, daaronder 

begrepen bijzondere persoonsgegevens, heeft verkregen, ter zake 

waarvan de beroepskracht uit hoofde van zijn beroep tot geheimhouding 

verplicht is, geldt gelijke verplichting voor de toezichthoudende 

ambtenaar, onverminderd het bepaalde in artikel 5.2.4. 

 

Artikel 6.2 

- De ambtenaren van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd dienen de 

toezichthoudende ambtenaren, bedoeld in artikel 6.1, desgevraagd van 

advies inzake het houden van toezicht en inzake de handhaving van de bij 

of krachtens deze wet gestelde regels. 

- De in het eerste lid bedoelde ambtenaren rapporteren jaarlijks aan Onze 

Minister omtrent de uitvoering van het toezicht op de naleving van het 

bepaalde bij of krachtens deze wet door de toezichthoudende 

ambtenaren, bedoeld in artikel 6.1, en de effecten daarvan op het niveau 

van de maatschappelijke ondersteuning. 

 

  

https://wetten.overheid.nl/BWBR0035362/2020-07-01#Hoofdstuk3_Artikel3.4
https://wetten.overheid.nl/BWBR0035362/2020-07-01#Hoofdstuk5_Paragraaf2_Artikel5.2.4
https://wetten.overheid.nl/BWBR0035362/2020-07-01#Hoofdstuk6_Artikel6.1
https://wetten.overheid.nl/BWBR0035362/2020-07-01#Hoofdstuk6_Artikel6.1


Factsheet 
Gemeenten  
Taakveld 6.71 Maatwerk dienstverlening 18+ WMO 
 

1. Scope taakveld 

 
Toelichting 
6.71 Maatwerk dienstverlening 18+ WMO 
Tot dit taakveld behoort dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking (fysiek/psychisch), die zelfstandig wonen en die ondersteuning behoeven in de vorm 
van beschikbare uren op basis van een toekenningsbeschikking:  
- individuele begeleiding;  
- huishoudelijke verzorging; 
- respijtzorg ten behoeve van mantelzorgers;  
- individueel vervoer;  
- financiële tegemoetkoming voor personen met een fysieke beperking, een psychische of psychosociale beperking van daarmee verband houdende extra kosten;  
- schuldhulpverlening;  
- PGB WMO;  
- eigen bijdragen.  
Tot dit taakveld behoren niet:  
- Immateriële voorzieningen die verstrekt worden aan cliënten die gebruik maken van opvang en beschermd wonen, deze horen thuis onder taakveld 6.81 
 
Wettelijk kader Wet  

▪ Maatschappelijke Ondersteuning  

  



2. Analyse bevindingen op niveau taakveld 

 

Taakveld: 6.71 Maatwerk dienstverlening 18+ WMO 

Wet:  Wet Maatschappelijke Ondersteuning   

Samenvatting Deze taak is verplicht.  De gemeenteraad stelt een verordening vast. De 
gemeenteraad stelt periodiek een plan vast met betrekking tot het door het 
gemeentebestuur te voeren beleid. Het gemeentebestuur draagt zorg voor de 
maatschappelijke ondersteuning, de kwaliteit en de continuïteit van de 
voorzieningen.  Deze taak is belegd bij de gemeente omdat “het in de rede ligt de 
overheidsverantwoordelijkheid voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid 
en de participatie zo dicht mogelijk bij de burger te beleggen”. Er is aandacht 
besteed aan de implementatie door middel van een transitiebureau en 
transitieplan. Er zijn bij de invoering extra middelen door het Rijk beschikbaar 
gesteld aan de gemeenten.   

 

 

Aspect 1: Decentrale 
autonomie gemeten 
aan de hand van 
beleidsvrijheid 

De taken die onder dit taakveld vallen zijn verplicht. Het zijn taken met veel 
voorschriften op de dimensie regelgeving. De gemeente stelt een verordening op 
waarin voor de gemeente vrijheidsgraden zitten voor toegangscriteria en 
vergoedingen.  
  
Score van beleidsvrijheid op beleidsvelden op geheel van de dimensies van 
beleidsvrijheid met een waardering van de mate van autonomie: 
 

- Verplichte taken met voorschriften en verordenende 
bevoegdheid: gering beleidsvrij  

Taak 
Verplichte 
taak met veel 
voorschriften  
  
 

Beleids-

doelen 
Dimensione
ring 
 

Regelgeving 

Verordenende 

bevoegdheid 

 

Samen-

werking 
Geen voor-
schriften  

Toezicht 

Informatiepl

icht   

 

Aspect 2: Toedeling 
van bevoegdheden 
aan 
bestuursorganen 

1 Verordende bevoegdheid  

 

Aspect 3: Regionaal 
bestuur 

1: geen voorschriften   

 



Aspect 4: 
Beleidscriteria voor 
taaktoedeling 

  

 Democratische controle Ja (1)  
De gemeenteraad stelt een verordening vast en stelt periodiek een plan vast 
met betrekking tot het door het gemeentebestuur te voeren beleid met 
betrekking tot maatschappelijke ondersteuning. 
 

 Schaal van de taak Onbekend 

 Nabijheid Ja (1) Zie aanhef van de wet: “dat het in de rede ligt de 
overheidsverantwoordelijkheid voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid 
en de participatie zo dicht mogelijk bij de burger te beleggen” 

 Doelmatigheid en effectiviteit Onbekend 

 Anders: Niet genoemd 

 

Aspect 5: 
Uitvoeringsformat 

  

 Reeds implementatie voorafgaand aan wet? Ja (1)  
  
Transitieburo en transitieplan VWS en VNG voor stapsgewijze invoering 
 
Zie MvT WMO 2015 , hoofdstuk 11 

 Invloed uitvoeringsformat op wettelijke inrichting In grote mate (1)  

 

Aspect 6: 
Basisprincipes voor 
de financiële 
arrangementen 

   

 In retrospectief een goede kosteninschatting gemaakt? Ja (1)  

Wmo 

Er wordt voor 2015 incidenteel € 40 miljoen vrijgemaakt om de transitie naar de 

nieuwe Wmo te ondersteunen.  

Sociale wijkteams 

Omdat het kabinet veel waarde hecht aan adequate ondersteuning van 

gemeenten ten behoeve van een verantwoorde invoering van de Wmo 2015, 

worden extra middelen beschikbaar gesteld voor integrale (sociale) wijkteams. 



 
Bronnen: 
Rijksbegroting 2015: FINANCIEEL BEELD ZORG BEGROTING 2015, paragraaf 3.1.5 
(FINANCIEEL BEELD ZORG BEGROTING 2015 - Vaststelling begroting Ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015 - 
Rijksbegroting.nl) 
 
Bijlage 1: technische toelichting budget Wmo 2015 
Nadere toelichting opbouw budget Wmo 2015 voor het jaar 2015 
Zie MvT WMO 2015 , hoofdstuk 10.1 

 Financiële overgangsbepalingen? Ja : 

 Vorm overgangsarrangement Nummer / tekst noteren  
 
Voor het mogelijk maken van een zorgvuldige overgang van cliënten en een 
zorgvuldige transitie door aanbieders naar de Wmo 2015, krijgen gemeenten € 
200 miljoen euro aanvullend budget beschikbaar in 2015. Dit vermindert het 
financiële risico voor gemeenten en aanbieders omdat het meer ruimte biedt 
voor een meer geleidelijke omslag naar een nieuwe manier van denken en 
werken. 

 Actueel financieel arrangement Algemene uitkering 

Bronnen:  

 

  

https://www.rijksbegroting.nl/2015/voorbereiding/begroting,kst199401_25.html
https://www.rijksbegroting.nl/2015/voorbereiding/begroting,kst199401_25.html
https://www.rijksbegroting.nl/2015/voorbereiding/begroting,kst199401_25.html


 

 

WMO 

Inleiding op de Wet Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat burgers een eigen 

verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop zij hun leven inrichten en 

deelnemen aan het maatschappelijk leven, en dat van burgers mag worden 

verwacht dat zij elkaar naar vermogen daarin bijstaan; dat het tevens wenselijk 

is nieuwe regels te stellen om de rechten en plichten van de burger meer met 

elkaar in evenwicht te brengen; dat burgers die zelf dan wel samen met 

personen in hun naaste omgeving onvoldoende zelfredzaam zijn of 

onvoldoende in staat zijn tot participatie, een beroep moeten kunnen doen op 

door de overheid georganiseerde ondersteuning; dat de ondersteuning van de 

zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking, 

chronische psychische of psychosociale problemen, erop gericht moet zijn dat 

burgers zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven; dat het in de 

rede ligt de overheidsverantwoordelijkheid voor het ondersteunen van de 

zelfredzaamheid en de participatie zo dicht mogelijk bij de burger te beleggen; 

dat het daarom wenselijk is nieuwe regels te stellen inzake de gemeentelijke 

verantwoordelijkheid voor de ondersteuning van personen met een beperking 

en personen met psychische of psychosociale problemen; dat het voorts 

wenselijk is dat daarbij zorg wordt gedragen voor een goede toegankelijkheid 

van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een beperking; 

Verplichte 

taak 

    

Artikel 2.1 tot en 

met 2.3 

De wet schrijft in deze artikelen voor: 

- De invulling van de opdracht 

De aard van de geboden voorzieningen en maatwerkvoorzieningen 

 Dimensione

ring 

Verordenende 

bevoegdheid 

  

Artikel 6 Regelt het toezicht dat moet worden ingericht 

Artikel 6.1 

- Het college wijst personen aan die belast zijn met het houden van toezicht 

op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet. 

- De toezichthoudende ambtenaren zijn, voor zover dat voor de vervulling 

van hun taak noodzakelijk is en in afwijking van artikel 5:20, tweede lid, 

van de Algemene wet bestuursrecht, bevoegd tot inzage van dossiers. 

- Voor zover de toezichthoudende ambtenaar door inzage in bescheiden bij 

de vervulling van zijn taak dan wel door verstrekking van gegevens in het 

    Informati
eplicht 

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005537&artikel=5:20&g=2021-05-28&z=2021-05-28
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005537&artikel=5:20&g=2021-05-28&z=2021-05-28


 

WMO 

kader een melding als bedoeld in artikel 3.4, gegevens, daaronder 

begrepen bijzondere persoonsgegevens, heeft verkregen, ter zake 

waarvan de beroepskracht uit hoofde van zijn beroep tot geheimhouding 

verplicht is, geldt gelijke verplichting voor de toezichthoudende 

ambtenaar, onverminderd het bepaalde in artikel 5.2.4. 

 

Artikel 6.2 

- De ambtenaren van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd dienen de 

toezichthoudende ambtenaren, bedoeld in artikel 6.1, desgevraagd van 

advies inzake het houden van toezicht en inzake de handhaving van de bij 

of krachtens deze wet gestelde regels. 

- De in het eerste lid bedoelde ambtenaren rapporteren jaarlijks aan Onze 

Minister omtrent de uitvoering van het toezicht op de naleving van het 

bepaalde bij of krachtens deze wet door de toezichthoudende 

ambtenaren, bedoeld in artikel 6.1, en de effecten daarvan op het niveau 

van de maatschappelijke ondersteuning. 

 

  

https://wetten.overheid.nl/BWBR0035362/2020-07-01#Hoofdstuk3_Artikel3.4
https://wetten.overheid.nl/BWBR0035362/2020-07-01#Hoofdstuk5_Paragraaf2_Artikel5.2.4
https://wetten.overheid.nl/BWBR0035362/2020-07-01#Hoofdstuk6_Artikel6.1
https://wetten.overheid.nl/BWBR0035362/2020-07-01#Hoofdstuk6_Artikel6.1


Factsheet 
Gemeenten  
Taakveld 6.72 Maatwerk dienstverlening 18- 
 

1. Scope taakveld 

 
Toelichting 
6.72 Maatwerk dienstverlening 18- 
Tot dit taakveld behoren vormen van jeugdhulp die door de gemeente als individuele (niet vrij toegankelijke) voorziening worden aangemerkt waaronder begrepen:  
- begeleiding 18-, jeugd- en opvoedhulp;  
- jeugd-GGZ; 
- jeugdzorg aan verstandelijk beperkten;  
- Vervoer (18-);  
- PGB Jeugd;  
- persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf voor de doelgroep 18-;  
- jeugdzorg-plus (gesloten jeugdhulp). 
 
Wettelijk kader 

▪ Jeugdwet  

 

 

  



2. Analyse bevindingen op niveau taakveld 

 

Taakveld: 6.72 Maatwerk dienstverlening 18- 

Wet:  Jeugdwet   

Samenvatting De opdracht aan de gemeente is zo geformuleerd dat de gemeente in beginsel 
een grote vrijheid heeft om lokaal invulling aan deze opdracht te geven. Er zijn 
echter terreinen waar de overheid ervoor kiest of heeft gekozen om specifieke 
wettelijke maatregelen te treffen. In die situaties gaan die specifieke wettelijke 
maatregelen voor.  
 
Het college is echter niet gehouden een voorziening op grond van deze wet te 
treffen: 

• indien er met betrekking tot de problematiek een recht bestaat op zorg als 
bedoeld bij of krachtens de Wet langdurige zorg, de Beginselenwet justitiële 
jeugdinrichtingen of een zorgverzekering als bedoeld in 
de Zorgverzekeringswet; 

• indien naar het oordeel van het college met betrekking tot de problematiek 
een aanspraak bestaat op een voorziening op grond van een andere 
wettelijke bepaling 
 

De gemeenteraad stelt periodiek een plan vast dat richting geeft aan de door de 
gemeenteraad en het college te nemen beslissingen betreffende preventie en 
jeugdhulp, de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en 
jeugdreclassering. Het plan bevat de hoofdzaken van het door de gemeente te 
voeren beleid betreffende preventie, jeugdhulp, de uitvoering van de 
kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering, zoals: 

- wat de gemeentelijke visie en doelstellingen zijn van dit beleid; 

- hoe dit beleid zal worden uitgevoerd in samenhang met de 

verantwoordelijkheid van het college inzake Veilig Thuis en welke acties 

in de door het plan bestreken periode zullen worden ondernomen; 

- welke resultaten de gemeente in de door het plan bestreken periode 

wenst te behalen, hoe gemeten zal worden of deze resultaten zijn 

behaald en welke outcomecriteria gehanteerd worden ten aanzien van 

jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen; 

- hoe het college uitvoering zal geven aan artikel 2.7, tweede lid, en hoe 

wordt gewaarborgd dat de jeugdhulpaanbieder voldoet aan de eisen 

inzake de verantwoordelijkheidstoedeling, gesteld bij of krachtens 

artikel 4.1.1, tweede lid, juncto 4.1.5, eerste lid; 

 

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035917&g=2021-04-22&z=2021-04-22
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011756&g=2021-04-22&z=2021-04-22
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011756&g=2021-04-22&z=2021-04-22
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0018450&g=2021-04-22&z=2021-04-22
https://wetten.overheid.nl/BWBR0034925/2020-07-01#Hoofdstuk2_Artikel2.7
https://wetten.overheid.nl/BWBR0034925/2020-07-01#Hoofdstuk4_Paragraaf4.1_Artikel4.1.1
https://wetten.overheid.nl/BWBR0034925/2020-07-01#Hoofdstuk4_Paragraaf4.1_Artikel4.1.5


Taakveld: 6.72 Maatwerk dienstverlening 18- 

- op welke wijze de gemeenteraad en het college zich hebben vergewist 

van de behoeften van kleine doelgroepen, en 

- hoe het college uitvoering zal geven aan het op 13 december 2006 te 

New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen 

met een handicap (Trb. 2007, 169). 

 

Aspect 1: Decentrale 
autonomie gemeten 
aan de hand van 
beleidsvrijheid 

De taken die onder dit taakveld vallen zijn verplicht. Het zijn taken met veel 
voorschriften op de dimensie regelgeving. De gemeente stelt een verordening op 
waarin voor de gemeente vrijheidsgraden zitten voor toegangscriteria en 
vergoedingen.  
  
De opdracht aan de gemeente is zo geformuleerd dat de gemeente in beginsel 
een grote vrijheid heeft om lokaal invulling aan deze opdracht te geven. Er zijn 
echter terreinen waar de overheid ervoor kiest of heeft gekozen om specifieke 
wettelijke maatregelen te treffen. In die situaties gaan die specifieke wettelijke 
maatregelen voor. 

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen gebieden worden aangewezen 
waarbinnen colleges met het oog op de samenhangende uitvoering van de aan de 
colleges en de gemeenteraden bij of krachtens deze wet en andere wetten 
opgedragen taken samenwerken, uitsluitend indien de noodzakelijke 
samenwerking in deze gebieden ontbreekt en nadat Onze Ministers op 
overeenstemming gericht overleg hebben gevoerd met de betrokken colleges. Bij 
die maatregel kunnen regels worden gesteld over de vorm van samenwerking. 
 
Score van beleidsvrijheid op beleidsvelden op geheel van de dimensies van 
beleidsvrijheid met een waardering van de mate van autonomie:    

-  Verplichte taken met veel voorschriften: niet beleidsvrij  

Taak 
  
Niet 
beleidsvrij  

 

Beleids-

doelen 
Dimensione
ring 
 

Regelgeving 

Verordenende 

bevoegdheid 

 

Samen-

werking 
 
Art 2.8 bij 
AMvB: 

 
Voor-
geschreven 
in specifieke 
gebieden 

Toezicht 

Informatie

plicht   

 

Aspect 2: Toedeling 
van bevoegdheden 
aan 
bestuursorganen 

1 Verordende bevoegdheid  

 

Aspect 3: Regionaal 
bestuur 

3. Onvermijdelijke samenwerking bij AMvB   



 

Aspect 4: 
Beleidscriteria voor 
taaktoedeling 

  

 Democratische controle Ja (1)  
De gemeenteraad stelt een verordening vast en stelt periodiek een plan vast 
met betrekking tot het door het gemeentebestuur te voeren beleid. 

 Schaal van de taak Onbekend 

 Nabijheid Ja (1) Aanhef wet: 
“Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de 
verantwoordelijkheid voor het voorkomen van, de ondersteuning, hulp en zorg 
bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen, de 
uitvoering van de kinderbeschermingsmaatregelen en de jeugdreclassering bij 
de gemeente te beleggen, om te komen tot betere samenwerking van 
hulpverleners rond gezinnen, eerdere ondersteuning bij opgroei- en 
opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen, hulp op maat en 
meer ruimte voor professionals en tot het demedicaliseren, ontzorgen en 
normaliseren van de jeugdsector, waarbij het uitgangspunt is dat de 
verantwoordelijkheid voor het gezond en veilig opgroeien van jeugdigen 
allereerst bij de ouders en de jeugdige zelf ligt” 
 
In 2013 is Transitieplan Jeugd gemaakt waarin de noodzakelijke stappen zijn 
opgenomen die het Rijk, de VNG, gemeenten en het IPO in samenwerking met 
zorgverzekeraars en veldpartijen moeten zetten om de decentralisatie te laten 
slagen.  

 Doelmatigheid en effectiviteit Ja (1)  
Het Transitieplan Jeugd is als gezamenlijk afsprakenkader van Rijk, VNG en IPO 
een belangrijk sturingsinstrument voor de stelselwijziging jeugd. Het plan biedt 
inzicht in de belangrijkste activiteiten, inclusief mijlpalen en 
verantwoordelijkheidsverdeling, ten behoeve van een succesvolle transitie 

 Anders: Onvermijdelijke samenwerking in de regio 
Conform de aanbevelingen van de Transitiecommissie wordt in het transitieplan 
ingaan op de procesplanning, de programmastructuur, de wijze van sturing, de 
verantwoordelijkheidsverdeling en de implementatie. In het Transitieplan 
komen ook aan de: voortgang wetgeving, overgangsmaatregelen, 
beleidsinformatie, kwaliteit en toezicht, regionale samenwerking, landelijke 
afspraken en ondersteuning. 

 



Aspect 5: 
Uitvoeringsformat 

  

 Reeds implementatie voorafgaand aan wet? Ja (1)  

 Invloed uitvoeringsformat op wettelijke inrichting Ja 

 

Aspect 6: 
Basisprincipes voor 
de financiële 
arrangementen 

   

 In retrospectief een goede kosteninschatting gemaakt? Nee. 
 
Nee, in recente jaren heeft een forse ophoging van de budgetten 
plaatsgevonden. Recentelijk een rechterlijke uitspraak in de arbitragezaak 
tussen VNG en Rijk waarbij dit nog eens is bevestigd. 

 Financiële overgangsbepalingen? Ja (1)  
 
Zie MvT hoofdstuk 11.2 

 Vorm overgangsarrangement  

 Actueel financieel arrangement Algemene uitkering (vanaf 2019) 
 

Bronnen:  

 

 

Jeugdwet 

Artikel 2 Omschrijft de doelen waaraan de gemeente invulling moet geven, de 

verantwoordelijkheden tav de inwoners, de te treffen maatregelen en 

voorzieningen 

Verplichte 

taak  

Dimensione

ring  

Verordenende 

bevoegdheid 

 Inspectie 

 art 2.8: rijk kan AMvB uitschrijven    Voorge-

schreven 

 

  



Factsheet 
Gemeenten  
Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 
 

1. Scope taakveld 

 
Toelichting 
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 
Tot dit taakveld behoren alle opvang- en beschermd wonen-voorzieningen met inbegrip van eventuele maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen voor personen 
die in de betreffende opvangvoorzieningen verblijven:  
- vrouwenopvang, aanpak huiselijk geweld (Veilig thuis);  
- beschermd wonen voor personen met psychische of psychosociale problemen;  
- inloopfunctie GGZ;  
- maatschappelijke opvang voor cliënten met een meervoudige problematiek, waaronder verslaving; 
- WMO maatwerkdienstverlening en - maatwerkvoorzieningen bij opvang  
- zorg die wordt verleend in het kader van de Wet verplichte ggz en de Wet zorg en dwang 
 
Wettelijk kader Wet  

▪ Maatschappelijke Ondersteuning  

 

  



2. Analyse bevindingen op niveau taakveld 

 

Taakveld: 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 

Wet:  Wet Maatschappelijke Ondersteuning   

Samenvatting Deze taak is verplicht.  De gemeenteraad stelt een verordening vast. De 

gemeenteraad stelt periodiek een plan vast met betrekking tot het door het 

gemeentebestuur te voeren beleid. Het gemeentebestuur draagt zorg voor de 

maatschappelijke ondersteuning, de kwaliteit en de continuïteit van de 

voorzieningen.  Deze taak is belegd bij de gemeente omdat “het in de rede ligt de 

overheidsverantwoordelijkheid voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid 

en de participatie zo dicht mogelijk bij de burger te beleggen”. Er is aandacht 

besteed aan de implementatie door middel van een transitiebureau en 

transitieplan. Er zijn bij de invoering extra middelen door het Rijk beschikbaar 

gesteld aan de gemeenten. 

 

 

Aspect 1: Decentrale 
autonomie gemeten 
aan de hand van 
beleidsvrijheid 

De taken die onder dit taakveld vallen zijn verplicht. Het zijn taken met veel 
voorschriften op de dimensie regelgeving. De gemeente stelt een verordening op 
waarin voor de gemeente vrijheidsgraden zitten voor toegangscriteria en 
vergoedingen.  
  
Score van beleidsvrijheid op beleidsvelden op geheel van de dimensies van 
beleidsvrijheid met een waardering van de mate van autonomie: 

- Verplicht met veel voorschriften en verordenende bevoegdheid; gering 

beleidsvrij.   

Taak 
Verplichte 
taak 

Beleids-

doelen 
Dimensione
ring 
 

Regelgeving 

Verordenende 

bevoegdheid 

 

Samen-

werking 
Geen voor-
schriften  

Toezicht 

Informatiepl

ciht   

 

Aspect 2: Toedeling 
van bevoegdheden 
aan 
bestuursorganen 

1 Verordende bevoegdheid  

 

Aspect 3: Regionaal 
bestuur 

1 Geen voorschriften   

 

Aspect 4: 
Beleidscriteria voor 
taaktoedeling 

  



 Democratische controle Ja (1)  
De gemeenteraad stelt een verordening vast en stelt periodiek een plan vast 
met betrekking tot het door het gemeentebestuur te voeren beleid met 
betrekking tot maatschappelijke ondersteuning. 

 Schaal van de taak Onbekend 

 Nabijheid Onbekend 

 Doelmatigheid en effectiviteit Onbekend 

 Anders: Onbekend 

 

Aspect 5: 
Uitvoeringsformat 

  

 Reeds implementatie voorafgaand aan wet? Ja (1)  
  
Transitieburo en transitieplan VWS en VNG voor stapsgewijze invoering 
 
Zie MvT WMO 2015 , hoofdstuk 11 

 Invloed uitvoeringsformat op wettelijke inrichting In grote mate (1)  

 

Aspect 6: 
Basisprincipes voor 
de financiële 
arrangementen 

   

 In retrospectief een goede kosteninschatting gemaakt? Ja (1)  
 
Zie MvT WMO 2015 , hoofdstuk 10.1 

 Financiële overgangsbepalingen? Ja : 

 Wmo 

Er wordt voor 2015 incidenteel € 40 miljoen vrijgemaakt om de transitie naar de 

nieuwe Wmo te ondersteunen.  

Sociale wijkteams 

Omdat het kabinet veel waarde hecht aan adequate ondersteuning van 

gemeenten ten behoeve van een verantwoorde invoering van de Wmo 2015, 

worden extra middelen beschikbaar gesteld voor integrale (sociale) wijkteams. 

 
Bronnen: 



Rijksbegroting 2015: FINANCIEEL BEELD ZORG BEGROTING 2015, paragraaf 3.1.5 
(FINANCIEEL BEELD ZORG BEGROTING 2015 - Vaststelling begroting Ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015 - 
Rijksbegroting.nl) 
 
Bijlage 1: technische toelichting budget Wmo 2015 
Nadere toelichting opbouw budget Wmo 2015 voor het jaar 2015 

 Vorm overgangsarrangement Nummer / tekst noteren  
 
Voor het mogelijk maken van een zorgvuldige overgang van cliënten en een 
zorgvuldige transitie door aanbieders naar de Wmo 2015, krijgen gemeenten € 
200 miljoen euro aanvullend budget beschikbaar in 2015. Dit vermindert het 
financiële risico voor gemeenten en aanbieders omdat het meer ruimte biedt 
voor een meer geleidelijke omslag naar een nieuwe manier van denken en 
werken. 
Zie MvT WMO 2015 , hoofdstuk 10.1 

 Actueel financieel arrangement Algemene uitkering 

Bronnen:  

 

  

https://www.rijksbegroting.nl/2015/voorbereiding/begroting,kst199401_25.html
https://www.rijksbegroting.nl/2015/voorbereiding/begroting,kst199401_25.html
https://www.rijksbegroting.nl/2015/voorbereiding/begroting,kst199401_25.html


 

 

WMO 

Inleiding op de Wet Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat burgers een eigen 

verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop zij hun leven inrichten en 

deelnemen aan het maatschappelijk leven, en dat van burgers mag worden 

verwacht dat zij elkaar naar vermogen daarin bijstaan; dat het tevens wenselijk 

is nieuwe regels te stellen om de rechten en plichten van de burger meer met 

elkaar in evenwicht te brengen; dat burgers die zelf dan wel samen met 

personen in hun naaste omgeving onvoldoende zelfredzaam zijn of 

onvoldoende in staat zijn tot participatie, een beroep moeten kunnen doen op 

door de overheid georganiseerde ondersteuning; dat de ondersteuning van de 

zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking, 

chronische psychische of psychosociale problemen, erop gericht moet zijn dat 

burgers zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven; dat het in de 

rede ligt de overheidsverantwoordelijkheid voor het ondersteunen van de 

zelfredzaamheid en de participatie zo dicht mogelijk bij de burger te beleggen; 

dat het daarom wenselijk is nieuwe regels te stellen inzake de gemeentelijke 

verantwoordelijkheid voor de ondersteuning van personen met een beperking 

en personen met psychische of psychosociale problemen; dat het voorts 

wenselijk is dat daarbij zorg wordt gedragen voor een goede toegankelijkheid 

van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een beperking; 

Verplichte 

taak 

    

Artikel 2.1 tot en 

met 2.3 

De wet schrijft in deze artikelen voor: 

- De invulling van de opdracht 

De aard van de geboden voorzieningen en maatwerkvoorzieningen 

 Dimensio-

nering 

Verordenende 

bevoegdheid 

  

Artikel 6 Regelt het toezicht dat moet worden ingericht     Informatie

plicht 

 

  



Factsheet 
Gemeenten  
Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-  
 

1. Scope taakveld 

 
Toelichting 
6.82 Geëscaleerde zorg 18-  
Tot dit taakveld behoren maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18- met inbegrip van 
maatwerkdienstverleningsmaatregelen voor jeugdigen die in de desbetreffende opvangvoorzieningen verblijven: 
- kinderbeschermingsmaatregelen, aanpak kindermishandeling;  
- jeugdreclassering;  
- opvang (18-);  
- vrouwenopvang/huiselijk geweld (Veilig Thuis) (18-);  
- beschermd wonen (18-);  
- programma's rond verslaving (18-);  
- PGB jeugd; - individuele maatwerkdienstverlening voor jeugdigen 18- in opvangvoorziening;  
- zorg die wordt verleend in het kader van de Wet verplichte ggz en de Wet zorg en dwang;  
- ouderbijdragen. 
 
Wettelijk kader  

▪ Jeugdwet 

 

  



2. Analyse bevindingen op niveau taakveld 

 

Taakveld: 6.82 Geëscaleerde zorg 18-  

Wet:  Jeugdwet  

Samenvatting De opdracht aan de gemeente is zo geformuleerd dat de gemeente in beginsel 
een grote vrijheid heeft om lokaal invulling aan deze opdracht te geven. Er zijn 
echter terreinen waar de overheid ervoor kiest of heeft gekozen om specifieke 
wettelijke maatregelen te treffen. In die situaties gaan die specifieke wettelijke 
maatregelen voor.  
 
Het college is echter niet gehouden een voorziening op grond van deze wet te 
treffen: 

• indien er met betrekking tot de problematiek een recht bestaat op 
zorg als bedoeld bij of krachtens de Wet langdurige 
zorg, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen of een 
zorgverzekering als bedoeld in de Zorgverzekeringswet; 

• indien naar het oordeel van het college met betrekking tot de 
problematiek een aanspraak bestaat op een voorziening op grond van 
een andere wettelijke bepaling 

 
De gemeenteraad stelt periodiek een plan vast dat richting geeft aan de door de 
gemeenteraad en het college te nemen beslissingen betreffende preventie en 
jeugdhulp, de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en 
jeugdreclassering. Het plan bevat de hoofdzaken van het door de gemeente te 
voeren beleid betreffende preventie, jeugdhulp, de uitvoering van de 
kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering en geeft daarbij in ieder 
geval aan: 

- wat de gemeentelijke visie en doelstellingen zijn van dit beleid; 

- hoe dit beleid zal worden uitgevoerd in samenhang met de 

verantwoordelijkheid van het college inzake Veilig Thuis en welke 

acties in de door het plan bestreken periode zullen worden 

ondernomen; 

- welke resultaten de gemeente in de door het plan bestreken periode 

wenst te behalen, hoe gemeten zal worden of deze resultaten zijn 

behaald en welke outcomecriteria gehanteerd worden ten aanzien 

van jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen; 

- hoe het college uitvoering zal geven aan artikel 2.7, tweede lid, en hoe 

wordt gewaarborgd dat de jeugdhulpaanbieder voldoet aan de eisen 

 

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035917&g=2021-04-22&z=2021-04-22
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035917&g=2021-04-22&z=2021-04-22
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011756&g=2021-04-22&z=2021-04-22
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0018450&g=2021-04-22&z=2021-04-22
https://wetten.overheid.nl/BWBR0034925/2020-07-01#Hoofdstuk2_Artikel2.7


Taakveld: 6.82 Geëscaleerde zorg 18-  

inzake de verantwoordelijkheidstoedeling, gesteld bij of krachtens 

artikel 4.1.1, tweede lid, juncto 4.1.5, eerste lid; 

- op welke wijze de gemeenteraad en het college zich hebben vergewist 

van de behoeften van kleine doelgroepen, en 

- hoe het college uitvoering zal geven aan het op 13 december 2006 te 

New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen 

met een handicap (Trb. 2007, 169). 

 

  De taken die onder dit taakveld vallen zijn verplicht. Het zijn taken met veel 
voorschriften op de dimensie regelgeving. De gemeente stelt een verordening 
op waarin voor de gemeente vrijheidsgraden zitten voor toegangscriteria en 
vergoedingen.  
  
De opdracht aan de gemeente is zo geformuleerd dat de gemeente in beginsel 
een grote vrijheid heeft om lokaal invulling aan deze opdracht te geven. Er zijn 
echter terreinen waar de overheid ervoor kiest of heeft gekozen om specifieke 
wettelijke maatregelen te treffen. In die situaties gaan die specifieke wettelijke 
maatregelen voor. 

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen gebieden worden aangewezen 
waarbinnen colleges met het oog op de samenhangende uitvoering van de aan 
de colleges en de gemeenteraden bij of krachtens deze wet en andere wetten 
opgedragen taken samenwerken, uitsluitend indien de noodzakelijke 
samenwerking in deze gebieden ontbreekt en nadat Onze Ministers op 
overeenstemming gericht overleg hebben gevoerd met de betrokken colleges. 
Bij die maatregel kunnen regels worden gesteld over de vorm van 
samenwerking. 
 
Score van beleidsvrijheid op beleidsvelden op geheel van de dimensies van 
beleidsvrijheid met een waardering van de mate van autonomie:    

-  Verplichte taken met veel voorschriften en verordenende 
bevoegdheid: gering  beleidsvrij  

Taak 
  
Verplichte 
taken met 
veel 
voorschriften: 
Niet 
beleidsvrij  

 

Beleids-

doelen 
Dimensione
ring 
 

Regelgeving 

Verordenende 

bevoegdheid 

 

Samen-
werking 
Art 2.8 bij 
AMvB: 

 
Voor-
geschreven 
in specifieke 
gebieden 
 

Toezicht 

Inspectie   

   

Aspect 2: Toedeling 
van bevoegdheden 
aan bestuursorganen 

1 Verordende bevoegdheid  

 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0034925/2020-07-01#Hoofdstuk4_Paragraaf4.1_Artikel4.1.1
https://wetten.overheid.nl/BWBR0034925/2020-07-01#Hoofdstuk4_Paragraaf4.1_Artikel4.1.5


Aspect 3: Regionaal 
bestuur 

Onvermijdelijke samenwerking bij AMvB   

 

Aspect 4: 
Beleidscriteria voor 
taaktoedeling 

  

 Democratische controle Ja (1)  
De gemeenteraad stelt een verordening vast en stelt periodiek een plan vast 
met betrekking tot het door het gemeentebestuur te voeren beleid met 
betrekking tot maatschappelijke ondersteuning. 

 Schaal van de taak  

 Nabijheid Ja (1) Aanhef wet: “Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk 
is de verantwoordelijkheid voor het voorkomen van, de ondersteuning, hulp en 
zorg bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en 
stoornissen, de uitvoering van de kinderbeschermingsmaatregelen en de 
jeugdreclassering bij de gemeente te beleggen, om te komen tot betere 
samenwerking van hulpverleners rond gezinnen, eerdere ondersteuning bij 
opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen, hulp 
op maat en meer ruimte voor professionals en tot het demedicaliseren, 
ontzorgen en normaliseren van de jeugdsector, waarbij het uitgangspunt is dat 
de verantwoordelijkheid voor het gezond en veilig opgroeien van jeugdigen 
allereerst bij de ouders en de jeugdige zelf ligt” 
 
In 2013 is Transitieplan Jeugd gemaakt waarin de noodzakelijke stappen zijn 
opgenomen die het Rijk, de VNG, gemeenten en het IPO in samenwerking met 
zorgverzekeraars en veldpartijen moeten zetten om de decentralisatie te laten 
slagen.  

 Doelmatigheid en effectiviteit Ja (1)  
Het Transitieplan Jeugd is als gezamenlijk afsprakenkader van Rijk, VNG en IPO 
een belangrijk sturingsinstrument voor de stelselwijziging jeugd. Het plan biedt 
inzicht in de belangrijkste activiteiten, inclusief mijlpalen en 
verantwoordelijkheidsverdeling, ten behoeve van een succesvolle transitie. 

 Anders: Onvermijdelijke samenwerking in de regio 
Conform de aanbevelingen van de Transitiecommissie wordt in het transitieplan 
ingaan op de procesplanning, de programmastructuur, de wijze van sturing, de 
verantwoordelijkheidsverdeling en de implementatie. In het Transitieplan 
komen ook aan de: voortgang wetgeving, overgangsmaatregelen, 
beleidsinformatie, kwaliteit en toezicht, regionale samenwerking, landelijke 
afspraken en ondersteuning. 



 

Aspect 5: 
Uitvoeringsformat 

  

 Reeds implementatie voorafgaand aan wet? Ja (1)  

 Invloed uitvoeringsformat op wettelijke inrichting In grote mate (1)  

 

Aspect 6: 
Basisprincipes voor 
de financiële 
arrangementen 

   

 In retrospectief een goede kosteninschatting gemaakt? Ja (1)  
 
Zie MvT hoofdstuk 11.2 

 Financiële overgangsbepalingen? Ja (1)  
 
Zie MvT hoofdstuk 11.2 

 Vorm overgangsarrangement Nummer / tekst noteren  

 Actueel financieel arrangement Algemene uitkering (vanaf 2019) 

Bronnen:  

 
  



 

 

Jeugdwet 

Artikel 2 Omschrijft de doelen waaraan de gemeente invulling moet geven, de 

verantwoordelijkheden tav de inwoners, de te treffen maatregelen en 

voorzieningen 

Verplichte 

taak  

Dimensio-

nering 

Verordenende 

bevoegdheid 

Voorge-

schreven 

via art 2.8: 

rijk kan 

AMvB 

uitschrij-

ven 

Inspectie 

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

1. Scope taakveld. 
 
Toelichting 
7.1 - Volksgezondheid  
Tot dit taakveld behoren maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen:  

– het monitoren van de gezondheidssituatie;  

– uitvoering van preventieprogramma's, het vroegtijdig signaleren van specifieke stoornissen en gezondheidsbedreigende factoren;  

– uitvoering van programma's voor gezondheidsbevordering en maatregelen tegen bedreigingen van de gezondheid;  

– bestrijding van infectieziekten en aanbieden van vaccinaties;  

– het geven van voorlichting, advies en begeleiding;  

– het geven van prenatale voorlichting aan aanstaande ouders;  

– het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen;  

– het bevorderen van medisch milieukundige zorg;  

– het bevorderen van technische hygiëne zorg;  

– het bevorderen van psychosociale hulp bij rampen;  

– ambulance en ziekenvervoer.  
 
Wettelijk kader 
▪ Wet Publieke gezondheid 
▪ Wet op de lijkbezorging 

 
 
 
 
 
 
 
  

Factsheet bepaling beleidsvrijheid  

Gemeenten 

Taakveld 7.1 Volksgezondheid 



2. Analyse bevindingen op niveau taakveld 
 

Taakveld: 7.1 Volksgezondheid 

Samenvatting gehele 
taakveld 

  

Aspect 1: Decentrale 
autonomie gemeten 
aan de hand van 
beleidsvrijheid 

 De meeste taken die onder dit taakveld vallen zijn verplicht. Het zijn taken met 

veel voorschriften op de dimensie regelgeving. De gemeente heeft wel 

vrijheidsgraden zitten wel bij de invulling van samenwerking. Voor enkele 

vergoedingen geldt dat de gemeente een verordenende bevoegdheid heeft. 
 
Score beleidsvrijheid:  

- Verplichte taken met veel voorschriften:  niet beleidsvrij 

Taak 
Verplichte 

taak 

 

Voorge-
schreven 
toepassing 
 

Voorge-
schreven 
toepassing 
 

  

 

Aspect 2: Toedeling 

van bevoegdheden 

aan bestuursorganen 

Voorgeschreven toepassing 

 
 

Aspect 3: Regionaal 

bestuur 

Verplichte samenwerking  

Aspect 4: 

Beleidscriteria voor 

taaktoedeling 

  

 Democratische controle Zeer beperkt 

 Schaal van de taak Onbekend 

 Nabijheid Onbekend 

 Doelmatigheid en effectiviteit Onbekend 

 Anders: Niet genoemd 

Aspect 5: 

Uitvoeringsformat 

 

 

 

 Reeds implementatie voorafgaand aan wet? deels 

 Invloed uitvoeringsformat op wettelijke inrichting Nee 

Aspect 6: 

Basisprincipes voor 

de financiële 

arrangementen 

 

 

 

 In retrospectief een goede kosteninschatting gemaakt? Onbekend 

 Financiële overgangsbepalingen? Onbekend 



 Vorm overgangsarrangement Onbekend 

 Actueel financieel arrangement Deels 

Bronnen: 
Concept MvT 

Quarantaineplicht met verwijzing naar financiele afspraken VNG en anderen in augustus 2020.pdf 

MvT WPGZ 

kst-31316-3.pdf
 

Zie onderliggende analyse 

 
 
  



3. Onderliggende analyse op niveau van wet- en regelgeving 
 

Taakveld: 8.1 

Wet:    

Aspect 1: Decentrale 
autonomie gemeten 
aan de hand van 
beleidsvrijheid 

 Score beleidsvrijheid:  
- Verplichte taken met weinig voorschriften:   

 

Taak 
Verplichte 

taak / 

optionele taak 

Beleids-
doelen 
Geen  

 

Regelgeving 
Medebewind 

Samen-
werking 
Voor-

schriften 

Toezicht 
Intevenitrie

erdend 

toezicht 

Aspect 2: Toedeling 

van bevoegdheden 

aan bestuursorganen 

Verordende bevoegdheid / Optionele inzet 

 
 

Aspect 3: Regionaal 

bestuur 

Voorschriften  

Aspect 4: 

Beleidscriteria voor 

taaktoedeling 

Bron: Wijzigingen wet op de volksgezondheid  

 Democratische controle Onbekend, geen nadere toelichting hierop in nota van toelichting bij 

rechtsbesluit of andere bronnen. 

 Schaal van de taak Onbekend, geen nadere toelichting hierop in nota van toelichting bij 

rechtsbesluit of andere bronnen. 

 Nabijheid Onbekend, geen nadere toelichting hierop in nota van toelichting bij 

rechtsbesluit of andere bronnen. 

 Doelmatigheid en effectiviteit Onbekend, geen nadere toelichting hierop in nota van toelichting bij 

rechtsbesluit of andere bronnen. 

 Anders: Niet genoemd 

Aspect 5: 

Uitvoeringsformat 

  

 Reeds implementatie voorafgaand aan wet? Onbekend, blijkt niet uit nota van toelichting bij rechtsbesluit. 

 Invloed uitvoeringsformat op wettelijke inrichting Niet van toepassing 

Aspect 6: 

Basisprincipes voor 

de financiële 

arrangementen 

  



 In retrospectief een goede kosteninschatting gemaakt? Onbekend, blijkt niet uit bestudeerde documenten dat dit wel of niet het geval 

is. 

 Financiële overgangsbepalingen? Nee 

 Vorm overgangsarrangement  

 

 Taakveld 7.1 Volksgezondheid 

SAMENVATTING 
NIVEAU TAAKVELD 

 

Bouwstenen  Taak Beleids-

doelen 

Regelgeving Samen-

werking 

Toezicht 

Aspect 1: Decentrale 
autonomie gemeten 
aan de hand van 
beleidsvrijheid 

De wetgever draagt de gemeente een aantal taken op rondom de publieke 

gezondheidszorg. Deze dienen in het verband van de veiligheidsregio (verplichte 

samenwerking) uitgevoerd te worden. Sprake is van een mengeling van 

dimensionering (plannen opstellen, bevorderen) tot resultaatafspraken 

(epidemiologische analyse). Nergens wordt gesproken van een beperking op de 

regelgevende of verordenende bevoegdheid. 

 

Score beleidsvrijheid:  

- Verplichte taken met veel voorschriften:  niet beleidsvrij 

Verplichte 

taak 

 

 

Voorschrifte

n 

 

 

Verordende 

bevoegdheid 

 

 

Voorgesch

reven 

samenwer

king 

informatie

plicht 

Aspect 2: Toedeling 

van bevoegdheden 

aan bestuursorganen 

Score van beleidsvrijheid op beleidsvelden a.d.h.v. dimensie regelgeving 

Keuze uit: (4) Voorgeschreven toepassing, (3), medebewind, (2) optionele inzet, 

(1) verordenende bevoegdheid 

Na wijziging 

8-3-2021 

verordenende 

bevoegdheid 

 Voorgeschre-

ven 

toepassing 

  

Aspect 3: Regionaal 

bestuur 

Score van beleidsvrijheid op beleidsvelden a.d.h.v. dimensie samenwerking. 

Keuze uit: (4) voorgeschreven samenwerking, (3) onvermijdelijke 

samenwerking, (2) aanbevolen samenwerking, (1) geen voorschriften 

 

   Voorgesch

reven 

samenwer

king 

 

  Democrati-

sche controle 

Schaal van 

de taak 

Nabijheid Doelmatig

heid 

Ander 

argument 

Aspect 4: 

Beleidscriteria voor 

taaktoedeling 

Scoren op de volgende aspecten (kunnen er meerdere zijn): 

democratische legitimatie (er is beleidsvrijheid in de taakuitvoering en daarmee 

is het logisch dat er lokale democratische kaderstelling en controle moet zijn), 

schaal van de taak/ opgave (een taak is goed lokaal uit te voeren of juist 

regionaal of landelijk), 

Nee Nee Nee Nee  Nee 



nabijheid (de taakuitvoering vraagt fysieke nabijheid) 

doelmatigheid en effectiviteit (de taakuitvoering wordt bepaald door kennis van 

de lokale situatie en mogelijkheden) 

  Reeds 

implementa-

tie 

voorafgaand 

aan wet? 

Invloed 

uitvoerings-

format op 

wettelijke 

inrichting 

   

Aspect 5: 

Uitvoeringsformat 

Hier gaan we (1) na of voorafgaand aan de invoeringsdatum van een wet sprake 

is van reeds gestarte implementatietrajecten. Bijvoorbeeld is bij de eerste 

invoering van de Wmo geëxperimenteerd met pilots, dit geldt ook voor de 

invoering van de Omgevingswet. Vervolgens gaan we (2) na in welke mate het 

gekozen ‘uitvoeringsformat’ van invloed is geweest op de uiteindelijke 

wettelijke inrichting van het beleidsveld. 

 

Beoordelen aan de hand van evaluaties van invoeringstrajecten. Bijvoorbeeld de 

kabinetsreactie op de evaluatie van experimenten. Andere bron is de MvT. 

Nee (0) Geen (3) 

 

   

  In 

retrospectief 

een goede 

kosteninschat

ting 

gemaakt? 

Financiële 

overgangsb

epalingen? 

Vorm 

overgangsarr

angement 

Actueel 

financieel 

arrangem

ent 

 

Aspect 6: 

Basisprincipes voor 

de financiële 

arrangementen 

Wij analyseren de financiële paragrafen van relevante wetten behorende bij de 

beleidsvelden om na te gaan: 

(1) Of in de wet financiële en/of transitie of overgangsbepalingen zijn 

opgenomen 

(2) Na te gaan welke vormen van financiële overgangsarrangementen zijn 

gekozen zoals: 

1) een transitiefonds 

2) experimenteergelden 

3) regulering van financiële aansprakelijkheden bij verplichte regiovorming 

4) beveiliging van het autonome budget 

(3) Welk financieel arrangement actueel geldt voor de wet: 

Nee (0) Nee 

 

 Algemene 

uitkering  

 



1) Algemene uitkering 

2) Decentralisatie-uitkering 

3) Specifieke of doeluitkering 

 

 Taakveld 7.1 Volksgezondheid 

Wet/Artikel  Taak Beleids-

doelen 

Regelgeving Samen-

werking 

Toezicht 

SAMENVATTING De wetgever draagt de gemeente een aantal taken op rondom de publieke 

gezondheidszorg. Deze dienen in het verband van de veiligheidsregio (verplichte 

samenwerking) uitgevoerd te worden. Sprake is van een mengeling van 

dimensionering (plannen opstellen, bevorderen) tot resultaatafspraken 

(epidemiologische analyse). Nergens wordt gesproken van een beperking op de 

regelgevende of verordenende bevoegdheid. 

Verplichte 

taak 

Voorschrifte

n 

Verordenende 

bevoegdheid 

Voor-

geschreven 

samen-

werking 

Informatie-

plicht 

 

INVENTARISATIE Regeling      

Wet Publieke gezondheid 

Artikel 2 1. Het college van burgemeester en wethouders bevordert de totstandkoming en 

de continuïteit van en de samenhang binnen de publieke gezondheidszorg en de 

afstemming ervan met de curatieve gezondheidszorg en de geneeskundige 

hulpverlening bij ongevallen en rampen. 

2. Ter uitvoering van de in het eerste lid bedoelde taak draagt het college van 

burgemeester en wethouders in ieder geval zorg voor: 

a. het verwerven van, op epidemiologische analyse gebaseerd, inzicht in de 

gezondheidssituatie van de bevolking, 

b. het elke vier jaar, voorafgaand aan de opstelling van de nota gemeentelijke 

gezondheidsbeleid, bedoeld in artikel 13, tweede lid, op landelijk gelijkvormige 

wijze verzamelen en analyseren van gegevens over deze gezondheidssituatie, 

c. het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen, 

d. het bijdragen aan opzet, uitvoering en afstemming van preventieprogramma’s, 

met inbegrip van programma’s voor de gezondheidsbevordering, 

e. het bevorderen van medisch milieukundige zorg, 

f. het bevorderen van technische hygiënezorg, 

g. het bevorderen van psychosociale hulp bij rampen, 

h. het geven van prenatale voorlichting aan aanstaande ouders. 

Verplichte 

taak 

Resultaat-

afspraken 

   



 Taakveld 7.1 Volksgezondheid 

Wet/Artikel  Taak Beleids-

doelen 

Regelgeving Samen-

werking 

Toezicht 

Artikel 4 Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking tot 

het verstrekken van niet tot een persoon herleidbare systematische informatie door 

het college van burgemeester en wethouders aan Onze Minister inzake de uitvoering 

van deze wet en kan deze verstrekking verplicht worden gesteld. 

     

 

§ 2. Jeugdgezondheidszorg 

Artikel 5 1. Het college van burgemeester en wethouders draagt zorg voor de uitvoering van 

de jeugdgezondheidszorg. 

2. Ter uitvoering van de in het eerste lid bedoelde taak draagt het college van 

burgemeester en wethouders in ieder geval zorg voor: 

a. het op systematische wijze volgen en signaleren van ontwikkelingen in de 

gezondheidstoestand van jeugdigen en van gezondheidsbevorderende en -

bedreigende factoren, 

b. het ramen van de behoeften aan zorg, 

c. de vroegtijdige opsporing en preventie van specifieke stoornissen, met 

uitzondering van het perinatale onderzoek op phenylketonurie (PKU), 

congenitale hypothyroïdie (CHT) en adrenogenitaal syndroom (AGS) en het 

aanbieden van vaccinaties voorkomend uit het Rijksvaccinatieprogramma, 

d. het geven van voorlichting, advies, instructie en begeleiding, 

e. het formuleren van maatregelen ter beïnvloeding van gezondheidsbedreigingen. 

3. Het college van burgemeester en wethouders draagt er zorg voor dat bij de 

uitvoering van de taak, bedoeld in het eerste lid, gebruik wordt gemaakt van: 

a. de gegevens uit het basisregister onderwijs, bedoeld in artikel 24f, twaalfde lid, 

van de Wet op het onderwijstoezicht, 

b. digitale gegevensopslag, onder bij regeling van Onze Minister te stellen eisen aan 

de daarbij te gebruiken software, voor zover het gaat om vastleggen van 

patiëntgegevens als bedoeld in artikel 7:454 van het Burgerlijk Wetboek. 

4. Het college van burgemeester en wethouders draagt er zorg voor dat het 

bestand met de gegevens uit het basisregister onderwijs, bedoeld in het derde 

lid, onderdeel a, uiterlijk één maand na verkrijging wordt vernietigd. 
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Artikel 5a 1. Het college van burgemeester en wethouders draagt zorg voor de uitvoering van 

de ouderengezondheidszorg. 

2. Ter uitvoering van de in het eerste lid bedoelde taak draagt het college van 

burgemeester en wethouders in ieder geval zorg voor: 

a. het op systematische wijze volgen en signaleren van ontwikkelingen in de 

gezondheidstoestand van ouderen en van gezondheidsbevorderende en -

bedreigende factoren; 

b. het ramen van de behoeften aan zorg; 

c. de vroegtijdige opsporing en preventie van specifieke stoornissen als 

comorbiditeit; 

d. het geven van voorlichting, advies, instructie en begeleiding; 

e. het formuleren van maatregelen ter beïnvloeding van gezondheidsbedreigingen. 

     

 

§ 4. Infectieziektebestrijding 

Artikel 6  Het college van burgemeester en wethouders draagt zorg voor de uitvoering van 

de algemene infectieziektebestrijding, waaronder in ieder geval behoort: 

a. het nemen van algemene preventieve maatregelen op dit gebied, 

b. het bestrijden van tuberculose en seksueel overdraagbare aandoeningen, 

inclusief bron- en contactopsporing, 

c. bron- en contactopsporing bij meldingen als bedoeld in de artikelen 21, 22, 25 en 

26. 

Het bestuur van de veiligheidsregio draagt zorg voor de voorbereiding op de 

bestrijding van een epidemie van een infectieziekte behorend tot groep A, alsmede 

op de bestrijding van een nieuw subtype humaan influenzavirus, waarbij ernstig 

gevaar voor de volksgezondheid bestaat. 

De burgemeester geeft leiding aan de bestrijding van een epidemie van een 

infectieziekte, behorend tot groep B1, B2 of C, alsook de directe voorbereiding 

daarop en draagt zorg voor de toepassing van de maatregelen, bedoeld in hoofdstuk 

V. 
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Artikel 7 2. In afwijking van artikel 6, derde lid, geeft Onze Minister leiding aan de bestrijding 

van een infectieziekte behorend tot groep B1 of B2, indien de burgemeester van 
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een gemeente die het aangaat daartoe verzoekt. Onze Minister kan dan de 

burgemeester opdragen hoe de bestrijding ter hand te nemen, waaronder 

begrepen het opdragen tot het toepassen van de maatregelen, bedoeld in 

hoofdstuk V. 

3. Onze Minister kan de burgemeester opdragen om, ter uitvoering van de 

aanbevelingen, bedoeld in de artikelen 15 en 16 van de Internationale 

Gezondheidsregeling, toepassing te geven aan de maatregelen, bedoeld in de 

artikelen 51, 54 en 55, alsook om de maatregelen, bedoeld in artikel 22a van de 

Wet op de lijkbezorging, toe te passen. 

6. Indien toepassing wordt gegeven aan het eerste, tweede of derde lid, verstrekt 

de voorzitter van de veiligheidsregio of de burgemeester aan Onze Minister, 

indien deze daarom verzoekt, de gegevens die Onze Minister nodig heeft ter 

uitoefening van die taak. 

Artikel 8  Ter uitvoering van artikel 6, tweede lid, past het bestuur van de veiligheidsregio 

de maatregelen toe die door Onze Minister worden opgedragen, indien het gaat 

om de voorbereiding op de bestrijding van: 

 Het bestuur van de veiligheidsregio beschrijft in het crisisplan, bedoeld in artikel 

16 van de Wet veiligheidsregio’s, de organisatie, de taken en bevoegdheden in 

het kader van de bestrijding van en de voorbereiding op de bestrijding van een 

epidemie van een infectieziekte behorend tot groep A, alsmede de voorbereiding 

op de bestrijding van een nieuw subtype humaan influenzavirus waarbij ernstig 

gevaar voor de volksgezondheid bestaat. 

 Het deel van het crisisplan, bedoeld in artikel 16 van de Wet veiligheidsregio’s, 

dat betrekking heeft op bestrijding van en de voorbereiding op de bestrijding van 

een epidemie van een infectieziekte behorend tot groep A, alsmede de 

voorbereiding op de bestrijding van een nieuw subtype humaan influenzavirus 

waarbij ernstig gevaar voor de volksgezondheid bestaat, wordt vastgesteld in 

overeenstemming met het algemeen bestuur van de gemeentelijke 

gezondheidsdienst. 
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1. Onze Minister stelt elke vier jaar een landelijke nota gezondheidsbeleid en een 

landelijk programma voor uitvoering van onderzoek vast op het gebied van de 

publieke gezondheid. 

2. De gemeenteraad stelt binnen twee jaar na openbaarmaking van de nota, 

bedoeld in het eerste lid, een nota gemeentelijk gezondheidsbeleid vast, waarin 

de raad in ieder geval aangeeft: 

a. wat de gemeentelijke doelstellingen zijn ter uitvoering van de in de artikelen 2, 

5, 5a en 6 genoemde taken, 

b. welke acties in de bestreken periode worden ondernomen ter realisering van 

deze doelstellingen, 

c. welke resultaten de gemeente in die periode wenst te behalen, 

d. hoe het college van burgemeester en wethouders uitvoering geeft aan de in 

artikel 16 genoemde verplichting. 

5. De gemeenteraad neemt bij het vaststellen van de nota gemeentelijk 

gezondheidsbeleid in ieder geval de landelijke prioriteiten in acht, zoals 

opgenomen in de landelijke nota gezondheidsbeleid. 
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Hoofdstuk IV. Gemeentelijke gezondheidsdiensten  

Artikel 14 1. Ter uitvoering van bij of krachtens deze wet opgedragen taken dragen de 

colleges van burgemeester en wethouders van gemeenten die behoren tot een 

regio als bedoeld in de Wet veiligheidsregio’s, via het treffen van een 

gemeenschappelijke regeling zorg voor de instelling en instandhouding van een 

regionale gezondheidsdienst in die regio. 

4. Met inachtneming van bij algemene maatregel van bestuur te stellen regels, 

staat het het college van burgemeester en wethouders vrij om de uitvoering van 

de taken of onderdelen van taken, bedoeld in de artikelen 2, tweede lid, onder h, 

5, tweede lid, onder a tot en met d, en artikel 6b, derde lid, over te laten of 

mede over te laten aan een ander dan de gemeentelijke gezondheidsdienst. 

5. In afwijking van het eerste lid kan een regionale gezondheidsdienst worden 

ingesteld en in stand gehouden door de colleges van burgemeester en 

wethouders van de gemeenten in twee of meer regio’s als bedoeld in de Wet 

veiligheidsregio’s. In dat geval geschiedt de benoeming, bedoeld in het derde lid, 
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in overeenstemming met de besturen van de betrokken veiligheidsregio’s, en 

draagt het algemeen bestuur van de gemeentelijke gezondheidsdienst ervoor 

zorg dat in elk der regio’s adequaat wordt voorzien in de operationele leiding van 

de geneeskundige hulpverlening, bedoeld in artikel 32, tweede lid, van de Wet 

veiligheidsregio’s. 

Artikel 15 1. Het college van burgemeester en wethouders draagt er zorg voor dat de 

gemeentelijke gezondheidsdienst beschikt over deskundigen op de volgende 

terreinen: 

a. sociale geneeskunde, 

b. epidemiologie, 

c. sociale verpleegkunde, 

d. gezondheidsbevordering, en 

e. gedragswetenschappen. 

     

Artikel 16 Voordat besluiten worden genomen die belangrijke gevolgen kunnen hebben voor de 

publieke gezondheidszorg vraagt het college van burgemeester en wethouders advies 

aan de gemeentelijke gezondheidsdienst. 

     

Artikel 18 Voordat de burgemeester dan wel de voorzitter van de veiligheidsregio een 

maatregel als bedoeld in de artikelen 31, 35, 38, 47, 53, 54 of 55 neemt of intrekt, 

vraagt deze om advies aan de gemeentelijke gezondheidsdienst. 

     

 

§ 2. Melding 

Artikel 23 1. De arts doet de in de artikelen 21 en 22 bedoelde meldingen aan de 

gemeentelijke gezondheidsdienst van de gemeente waarin deze zijn praktijk 

heeft. 

     

Artikel 27 1. De gemeentelijke gezondheidsdienst geeft de ontvangst van een melding als 

bedoeld in artikel 22, eerste lid, onverwijld door aan de voorzitter van de 

veiligheidsregio en de burgemeester van de gemeente waarin de betrokken 

persoon zijn woon- of verblijfplaats heeft. 

2. De gemeentelijke gezondheidsdienst geeft de ontvangst van een melding als 

bedoeld in artikel 21, eerste lid, onverwijld door aan de burgemeester van de 

gemeente waarin de betrokken persoon zijn woon- of verblijfplaats heeft. 
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3. De gemeentelijke gezondheidsdienst geeft de ontvangst van een melding als 

bedoeld in artikel 21, tweede lid, onverwijld door aan de burgemeester van de 

gemeente waarin het lijk zich bevindt. 

4. De gemeentelijke gezondheidsdienst deelt de ontvangst van een melding als 

bedoeld in artikel 21, derde lid, zo spoedig mogelijk mee aan de burgemeester 

van de gemeente waarin de arts zijn praktijk heeft. 

5. De gemeentelijke gezondheidsdienst deelt de ontvangst van een melding als 

bedoeld in artikel 22, tweede en derde lid, zo spoedig mogelijk mee aan de 

burgemeester van de gemeente waarin de betrokken persoon zijn woon- of 

verblijfplaats heeft. 

6. De gemeentelijke gezondheidsdienst deelt de ontvangst van een melding als 

bedoeld in artikel 26 binnen een redelijke termijn mee aan de burgemeester van 

de gemeente waarin de instelling is gelegen. 

Artikel 31 1. De voorzitter van de veiligheidsregio kan een persoon onverwijld ter isolatie in 

een ziekenhuis doen opnemen. 

6. De burgemeester kan een persoon onverwijld ter isolatie in een ziekenhuis doen 

opnemen. 

7. De voorzitter van de veiligheidsregio dan wel de burgemeester kan een ter 

isolatie opgenomen persoon door een arts doen onderzoeken. 

8. De voorzitter van de veiligheidsregio dan wel de burgemeester kan een ter 

isolatie opgenomen persoon door een arts in het lichaam doen onderzoeken 

indien aan de voorwaarden, bedoeld in het derde lid, is voldaan en de rechter 

daartoe een machtiging heeft verleend. 
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Artikel 34 De burgemeester dan wel de voorzitter van de veiligheidsregio is bevoegd tot het 

opleggen van een last onder bestuursdwang 

     

Artikel 38 2. De burgemeester kan een persoon die gevaar oplevert voor de verspreiding van 

een infectieziekte behorend tot groep B1 of B2 het verbod opleggen om 

beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden te verrichten, die een ernstig risico 

inhouden voor de verspreiding van die infectieziekte. 

     

§ 4. Rechterlijke toetsing maatregelen tot isolatie, medisch onderzoek en quarantaine  

Artikel 39 1. De burgemeester dan wel de voorzitter van de veiligheidsregio stelt de officier 

van justitie terstond op de hoogte van de beschikking tot opneming ter isolatie, 
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bedoeld in artikel 31, eerste of tweede lid van de beschikking tot het onderzoek, 

bedoeld in artikel 31, vierde lid, en van de beschikking een persoon te 

onderwerpen aan de maatregel van quarantaine, bedoeld in artikel 35. 

samenwerki

ng 

 

§ 5. Maatregelen gericht op gebouwen, goederen en vervoermiddelen 

Artikel 47 1. Indien er een gegrond vermoeden bestaat van een besmetting kan de 

burgemeester dan wel de voorzitter van de veiligheidsregio terreinen, 

gebouwen, vervoermiddelen of goederen controleren op de aanwezigheid van 

een besmetting, zonodig door het nemen van monsters. 

9. In het geval van een besmetting kan de burgemeester dan wel de voorzitter van 

de veiligheidsregio: 

a. voorschriften van technisch-hygiënische aard geven, 

b. terreinen, gebouwen, vervoermiddelen of goederen ontsmetten, met inbegrip 

van de vernietiging van vectoren. 

10. In het geval van een besmetting waarbij ernstig gevaar dreigt voor de 

volksgezondheid, kan de burgemeester dan wel de voorzitter van de 

veiligheidsregio: 

a. gebouwen of terreinen dan wel gedeelten daarvan sluiten, 

b. een verbod uitvaardigen tot het gebruik maken of betreden van 

vervoermiddelen, 

c. waren vernietigen. 

11. De burgemeester dan wel de voorzitter van de veiligheidsregio heft de maatregel 

op als het gevaar is geweken. 

12. De burgemeester of de voorzitter van de veiligheidsregio kan een last onder 

bestuursdwang opleggen aan degene die geen medewerking verleent aan het 

uitvoeren van het bepaalde in het tweede lid, onderdeel a. 

     

Artikel 53 In geval van een melding als bedoeld in artikel 50 of indien anderszins blijkt van 

omstandigheden aan boord van een schip of luchtvaartuig dat een internationale reis 

maakt, die een ernstig gevaar voor de volksgezondheid kunnen meebrengen, bepaalt 

de burgemeester welke maatregelen met betrekking tot de toelating tot of de 

onttrekking aan het vrije verkeer moeten worden genomen als het schip of 
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luchtvaartuig in de burgerhaven of burgerluchthaven, dan wel in het voor 

burgerluchtverkeer bestemde gedeelte van een militaire luchthaven met 

burgermedegebruik, is aangekomen. 

 1. De burgemeester dan wel de voorzitter van de veiligheidsregio kan de exploitant 

van een burgerhaven of burgerluchthaven dan wel de burgerexploitant opdragen 

om: 

a. medewerking te verlenen aan door de burgemeester dan wel de voorzitter van 

de veiligheidsregio te nemen maatregelen van onderzoek van vertrekkende of 

aankomende reizigers naar de aanwezigheid van een ziekte van infectueuze aard 

die een ernstig gevaar voor de volksgezondheid kan opleveren, 

b. ter voorkoming van een besmetting voorschriften van technisch-hygiënische 

aard uit te voeren, indien er een gegrond risico is op een besmetting, 

c. ter bestrijding van een besmetting gebouwen of terreinen dan wel gedeelten 

daarvan te sluiten. 

     

Artikel 55 De burgemeester dan wel de voorzitter van de veiligheidsregio kan de 

vervoersexploitant opdragen om: 

a. voorlichting aan passagiers te geven over het nemen van maatregelen ter 

voorkoming van een infectie of van een besmetting van de bagage, 

b. ter voorkoming van een besmetting maatregelen van technisch-hygiënische aard 

uit te voeren voor een schip of luchtvaartuig en de hierin aanwezige goederen, 

indien er een gegrond risico is op een besmetting, 

c. een schip of luchtvaartuig en de hierin aanwezige goederen te controleren op de 

aanwezigheid van een besmetting, 

d. ter bestrijding van een besmetting een schip of luchtvaartuig en de hierin 

aanwezige goederen te ontsmetten, met inbegrip van de vernietiging van 

vectoren. 

     

Artikel 56 De burgemeester dan wel de voorzitter van de veiligheidsregio is bevoegd tot het 

opleggen van een last onder bestuursdwang ter handhaving van hetgeen op grond 

van de artikelen 53, eerste en tweede lid, 54 en 55 is opgedragen, indien de 

omstandigheden onmiddellijk ingrijpen noodzakelijk maken. 

     

Artikel 59 1. Indien de gemeenteraad een bijdrage heft voor het verrichten van 

werkzaamheden in het kader van de publieke gezondheidszorg, draagt het 
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college van burgemeester en wethouders ervoor zorg dat dit niet ten koste gaat 

van het bereik van deze werkzaamheden. 

Artikel 60 1. De gemeente draagt de kosten van de maatregelen die krachtens hoofdstuk V 

van deze wet worden genomen. Ook draagt de gemeente de kosten van door 

haar toegekende tegemoetkomingen aan hen, die inkomsten derven door de 

maatregelen, bedoeld in de artikelen 31, 35, 38 en 47. 

4. De in artikel 47, derde lid, onder c, bedoelde waren worden voor vernietiging 

door de burgemeester gewaardeerd. Het college van burgemeester en 

wethouders keert aan de eigenaar als schadeloosstelling het bedrag uit waarop 

de goederen zijn gewaardeerd. 

5. Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd de kosten verbonden 

aan de maatregelen, bedoeld in de artikelen 31, 35, 38 en 47, te verhalen op de 

natuurlijke- of rechtspersoon ten aanzien van wie een maatregel is getroffen, 

indien die persoon niet tot vrijwillige medewerking bereid is geweest. De 

artikelen 5.25 en 5.26 van de Algemene wet bestuursrecht zijn van 

overeenkomstige toepassing. 

     

 

§ 1. Toezicht 

Artikel 65 1. In het geval van een besmetting of infectie of bij een gegrond vermoeden 

daarvan, zijn binnen hun ambtsgebied de burgemeester dan wel de voorzitter 

van de veiligheidsregio, de daartoe door de burgemeester dan wel de voorzitter 

van de veiligheidsregio aangewezen ambtenaren van de gemeentelijke 

gezondheidsdienst en de daartoe aangewezen ambtenaren van het 

Staatstoezicht op de volksgezondheid bevoegd, desgevraagd na het tonen van 

een legitimatiebewijs, elke plaats te betreden of te verlaten, voor zover dat 

redelijkerwijs voor de vervulling van hun taak op grond van deze wet nodig is. 

Zonodig verschaffen zij zich toegang met behulp van de sterke arm. 

2. Ten behoeve van de uitvoering van artikel 47a zijn de daartoe aangewezen 

ambtenaren van de inspectie bevoegd, desgevraagd na het tonen van een 

legitimatiebewijs, elke plaats te betreden of te verlaten, voor zover dat 
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redelijkerwijs voor de vervulling van hun taak nodig is. Zo nodig verschaffen zij 

zich toegang met behulp van de sterke arm. 

 

Medisch milieukundig advies 

 Medische milieukunde is een specialisme dat zich bezig houdt met de interactie 

tussen milieufactoren en gezondheid. Het belangrijkste doel van de medische 

milieukunde is het beschermen en bevorderen van de gezondheid van burgers via het 

beperken van risico's van milieufactoren en het stimuleren van positieve 

omgevingsfactoren. Het werkveld van de medische milieukunde is divers: 

verontreinigingen in de bodem, het water, de binnenlucht van huizen, de buitenlucht, 

geurhinder, geluidhinder, straling, veiligheid, et cetera. Het vak wordt uitgeoefend 

door gespecialiseerde artsen, milieugezondheidskundigen en andere disciplines die 

nauw met elkaar samenwerken. 

Aanbevolen 

taak 

 Optionele inzet   

 

Preventie- en interventieprogramma's 

 Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verzorgt landelijke 

preventieprogramma’s voor de volksgezondheid. Deze programma’s zorgen ervoor 

dat ziekten worden voorkómen of vroegtijdig worden opgespoord zodat een tijdige 

behandeling mogelijk is. 

De doelgroep van een preventieprogramma is een wisselend deel van de Nederlandse 

bevolking. Dit kunnen bijvoorbeeld kinderen in een bepaalde leeftijdsgroep zijn 

(hielprikscreening en inentingen op jeugdige leeftijd), of vrouwen 

(bevolkingsonderzoeken borstkanker en baarmoederhalskanker). 

Op het gebied van leefstijl worden veel interventies uitgevoerd, zoals activiteiten om 

te stoppen met roken, of campagnes voor gezonde voeding en voldoende bewegen. 

Het RIVM heeft de taak gekregen deze interventies te monitoren, te beoordelen en in 

samenhangende programma’s beschikbaar te stellen. Het Centrum Gezond Leven van 

het RIVM werkt hiertoe samen met tal van gespecialiseerde organisaties. 
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Bestrijding van infectieziekten en aanbieden van vaccinaties 

 Het Rijksvaccinatieprogramma (RVPRijksvaccinatieprogramma) heeft als doel door 

middel van vaccinatie de bevolking te beschermen tegen een aantal gevaarlijke 

infectieziekten. Door het vrijwillig, kosteloos en laagdrempelig aanbieden van 

vaccinaties via een betrouwbare en professionele organisatie wordt een hoge 
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vaccinatiegraad nagestreefd. Voor de meeste infectieziekten wordt groepsimmuniteit 

bereikt, wat zorgt voor verminderde circulatie van pathogenen. Daarmee wordt ook 

de niet gevaccineerde bevolking beschermd en wordt voldaan aan internationale 

eisen voor uitroeiing van polio en eliminatie van rodehond en mazelen (WHO 2010 

Externe link). 

Artkel 6d       

 

Het geven van voorlichting, advies en begeleiding 

 De wijkverpleegkundige komt langs als er vragen zijn over een (mogelijke) 

zorgbehoefte en gaat direct na of er een indicatie gesteld kan worden. 

 

Tijdens het eerste huisbezoek bekijkt de wijkverpleegkundige samen met de cliënt en 

eventuele mantelzorger aan welke vragen aandacht besteed zal worden. In de 

meeste gevallen zijn drie tot vijf gesprekken voldoende. Onderwerpen die aan bod 

komen kunnen zijn: 

hoe zo lang mogelijk zelfstandig te blijven;  

aanpassingen aan de woning als die om gezondheidsredenen noodzakelijk lijken; 

lotgenotengroepen, cursussen en belangenbehartigers binnen de gezondheidszorg; 

het gebruik en de aanschaf van hulpmiddelen; 

het inschakelen van andere hulpverleners, waaronder de casemanagers dementie; 

ondersteuning voor mantelzorgers. 

     

 

Prenatale voorlichting aan aanstaande ouders 

 Gemeenten hebben de opdracht een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) tot stand te 

brengen. Het CJG heeft een doelgroep van kinderen en jongeren ( –9 maanden tot 23 

jaar), en hun (aanstaande) ouders. 

Met prenatale voorlichting worden aanstaande ouders over zwangerschap, de 

bevalling en de periode daarna. De middelen hiervoor, die voorheen onderdeel 

uitmaakten van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), worden per 1 

januari 2009 aan de gemeenten verstrekt via de Brede Doeluitkering Centra voor 

Jeugd en Gezin (BDU CJG). 

     

 

Bevorderen van technische hygiëne zorg 



 Taakveld 7.1 Volksgezondheid 

Wet/Artikel  Taak Beleids-

doelen 

Regelgeving Samen-

werking 

Toezicht 

 Een goede hygiëne voorkomt de verspreiding van infectieziekten. Bij de GGD houdt 

de afdeling Technische Hygiënezorg zich bezig met alle mogelijke bedrijfsmatige 

hygiëne-aspecten. Deze hygiënezorg richt zich op het beperken van risico’s op 

plaatsen waar veel mensen samenkomen en met gemeenschappelijke voorzieningen. 

De medewerkers van de afdeling Technische Hygiënezorg adviseren instellingen, 

bedrijven en ondernemers om infectieziekten te voorkomen. Daarbij kijken ze of 

technische hulpmiddelen (bijvoorbeeld een koelsysteem om de temperatuur te 

waarborgen) goed worden gebruikt. Dit gebeurt bij: 

Zorginstellingen en kindercentra 

Tatoeage- en piercingshops, bedrijven die permanent make-up verzorgen 

Seksinrichtingen 

Publieksevenementen 

Op basis van de Wet Publieke Gezondheid zijn de gemeenten verantwoordelijkheid 

voor 'het bevorderen van de technische hygiënezorg'. In de praktijk voert de GGD 

deze taak meestal uit. 

 

Daarnaast kunnen ook inwoners, professionals, bedrijven en instellingen een beroep 

doen op de expertise van de GGD. Deze activiteiten horen niet tot de wettelijke taken 

van de GGD. 

Verplichte 

taak 

Voorschrift Voorgeschreven 

toepassing 

  

 

Bevorderen van psychosociale hulp bij rampen 

 Waarom is inzicht in ieders rollen en taken zo belangrijk? Het antwoord op die vraag 

voert terug naar de multidisciplinaire richtlijn psychosociale hulp bij rampen en crises 

(Impact, 2014). De multidisciplinaire richtlijn, het document met uitgangspunten voor 

dienstverlening naar getroffenen toe, kiest voor een brede benadering van de PSH. 

PSH begint niet pas bij de detectie van klachten, maar richt zich ook op het 

voorkomen daarvan. Basishulp, incidentgebonden informatie, sociale steun en 

praktische en juridische ondersteuning zijn onderdeel van de PSH, maar deze diensten 

gaan verder dan het terrein van de gezondheidszorg. 

De ondersteunings- en zorgtaken, zoals beschreven in de richtlijn, vereisen een nauw 

samenspel van organisaties op lokaal, regionaal en nationaal niveau in verschillende 

beleidsterreinen of “kolommen”. 

Bovendien kan een onderscheid worden gemaakt in bestuurlijke, coördinerende, 

uitvoerende en kennispartners, met verschillende verantwoordelijkheden. 

     



 Taakveld 7.1 Volksgezondheid 

Wet/Artikel  Taak Beleids-

doelen 

Regelgeving Samen-

werking 

Toezicht 

 

Ambulance en ziekenvervoer.  

 Valt onder het besluit Zorgverzekering.      

       

Tijdelijke bepalingen bestrijding epidemie covid 19 

Artikel 58C 1. De vaststelling van een krachtens dit hoofdstuk vast te stellen ministeriële 
regeling geschiedt door Onze Ministers, in overeenstemming met Onze 
Minister die het mede aangaat en in overeenstemming met het gevoelen 
van de ministerraad. 

2. Een krachtens dit hoofdstuk vastgestelde ministeriële regeling wordt binnen 
twee dagen nadat zij is vastgesteld aan beide Kamers der Staten-Generaal 
overgelegd. Zij treedt niet eerder in werking dan een week na deze 
overlegging. Indien binnen die termijn de Tweede Kamer besluit niet in te 
stemmen met de regeling, vervalt deze van rechtswege. 

3. In afwijking van het tweede lid kan een krachtens dit hoofdstuk 
vastgestelde ministeriële regeling onverwijld na die vaststelling en de 
bekendmaking in werking treden, indien sprake is van een zeer dringende 
omstandigheid waarin ter beperking van gevaar direct moet worden 
gehandeld. Onze Minister zendt de regeling binnen twee dagen na 
vaststelling aan beide Kamers der Staten-Generaal, voorzien van een 
gemotiveerde mededeling waarin de dringende omstandigheid uiteen 
wordt gezet. De regeling vervalt van rechtswege indien de Tweede Kamer 
binnen een week na de toezending besluit niet in te stemmen met de 
regeling. 

4. Een besluit als bedoeld in het tweede lid, derde zin, of derde lid, derde zin, 
kan worden genomen op voorstel van een derde van het grondwettelijk 
aantal leden van de Tweede Kamer. 

5. Artikel 1 van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid is niet van 
toepassing. 

6. Indien naar het oordeel van Onze Ministers en Onze Minister die het mede 
aangaat een krachtens dit hoofdstuk vastgestelde ministeriële regeling of 

     

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0043413&artikel=1&g=2021-05-18&z=2021-05-18
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Wet/Artikel  Taak Beleids-

doelen 

Regelgeving Samen-

werking 

Toezicht 

een onderdeel daarvan niet langer noodzakelijk is voor het in artikel 58b, 
eerste lid, genoemde doel, wordt die regeling daartoe zo spoedig mogelijk 
gewijzigd of ingetrokken. 

7. Een krachtens artikel 58j, eerste lid, onderdeel f, vastgestelde ministeriële 
regeling vervalt uiterlijk drie weken na de inwerkingtreding ervan. 

 

 

  

https://wetten.overheid.nl/BWBR0024705/2021-02-22#HoofdstukVa_Paragraaf1_Artikel58b
https://wetten.overheid.nl/BWBR0024705/2021-02-22#HoofdstukVa_Paragraaf1_Artikel58b
https://wetten.overheid.nl/BWBR0024705/2021-02-22#HoofdstukVa_Paragraaf2_Artikel58j


Factsheet empirische verkenning bouwstenen organiek beleidskader  

Gemeenten 
Taakveld 7.2 Riolering 
 

1. Scope taakveld. 

 

Toelichting 
7.2 - Riolering  
Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken ten aanzien van afvalwater en de waterhuishouding:  

– opvang en verwerking van afval- en hemelwater;  

– inzameling en transport huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater;  

– voorkomen van grondwaterproblemen, onder meer door afvoer van overtollig grondwater;  

– rioolwaterzuivering;  

– bestrijding verontreiniging oppervlaktewater;  

– baten rioolheffing via categorieën 2.2.1 (voor niet-woningen) en 2.2.2 (voor woningen);  

– kosten van de heffing en invordering van de rioolheffing.  
 

Wettelijk kader 

▪ Wet Milieubeheer 

▪ Waterwet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



2. Analyse bevindingen op niveau taakveld 
 

Taakveld: 7.2 Riolering 

Samenvatting gehele 
taakveld 

De gemeente moet een structuurvisie en bestemmingsplannen opstellen, passend 

binnen het stelsel van plannen van provincie en rijk. De provincie beoordeelt 

gemeentelijke plannen. In principe zijn er geen doelvoorschriften, wel is sprake 

van medebewind. 

De beleidsvrijheid op dit taakveld is gering. 

Sprake van medebewind. 

Bij dit taakveld gelden geen regionale of samenwerkingsverplichtingen. 

De argumenten voor taaktoedeling zijn niet expliciet benoemd.? 

Niet bekend is of sprake is geweest van experimenten in de uitvoering van dit 

taakveld voorafgaand aan de vaststelling van de wettelijke kaders.  

Het financiële arrangement behorend bij dit taakveld is dat het bekostigd wordt 

uit de Algemene Uitkering. Er zijn overgangsbepalingen opgenomen in de 

rechtsbesluiten.  

 

Aspect 1: Decentrale 
autonomie gemeten 
aan de hand van 
beleidsvrijheid 

 De meeste taken die onder dit taakveld vallen zijn verplicht. Het zijn taken met 

veel voorschriften op de dimensie regelgeving. De gemeente heeft wel 

vrijheidsgraden zitten wel bij de invulling van het 4 jarenplan  Voor enkele 

vergoedingen geldt dat de gemeente een verordenende bevoegdheid heeft. 

 

Score beleidsvrijheid:  

- Verplichte taken met veel voorschriften:   Gering beleidsvrij 

Taak 

Verplichte 

taak. 

Beleids-

doelen 

Geen 

beperkingen 

 

Regelgeving 

Medebewind 

 

Samen-

werking 

Geen voor-

schriften 

Toezicht 

Interve-

niërend 

toezicht 

 

Aspect 2: Toedeling 

van bevoegdheden 

aan bestuursorganen 

Voorgeschreven toepassing 

 
 

Aspect 3: Regionaal 

bestuur 

Geen voorschriften.  

Aspect 4: 

Beleidscriteria voor 

taaktoedeling 

  

 Democratische controle Onbekend 

 Schaal van de taak Onbekend 

 Nabijheid Onbekend 

 Doelmatigheid en effectiviteit Onbekend 



 Anders: Niet genoemd 

Aspect 5: 

Uitvoeringsformat 

 

 

 

 Reeds implementatie voorafgaand aan wet? Onbekend 

 Invloed uitvoeringsformat op wettelijke inrichting Onbekend 

Aspect 6: 

Basisprincipes voor 

de financiële 

arrangementen 

 

 

 

 In retrospectief een goede kosteninschatting gemaakt? Onbekend 

 Financiële overgangsbepalingen?  

 Vorm overgangsarrangement  

 Actueel financieel arrangement  

Bronnen:  
Zie onderliggende analyse 

 
 
  



3. Onderliggende analyse op niveau van wet- en regelgeving 
 

Taakveld: 7.1 Riolering 

Wet:    

Aspect 1: Decentrale 
autonomie gemeten 
aan de hand van 
beleidsvrijheid 

 Score beleidsvrijheid:  

- Verplichte taken met veel voorschriften:  Gering beleidsvrij 
 

Taak 

Verplichte 

taak / 

optionele taak 

Beleids-

doelen 

Doelvoor-

schriften 

Regelgeving 

Medebewind 

Samen-

werking 

Voor-

schriften 

Toezicht 

Intevenitrie

erdend 

toezicht 

 

Aspect 2: Toedeling 

van bevoegdheden 

aan bestuursorganen 

Verordende bevoegdheid / Optionele inzet 

 
 

Aspect 3: Regionaal 

bestuur 

Geen voorschriften  

Aspect 4: 

Beleidscriteria voor 

taaktoedeling 

Bron:   

 Democratische controle Onbekend, geen nadere toelichting hierop in nota van toelichting bij 

rechtsbesluit of andere bronnen. 

 Schaal van de taak Onbekend, geen nadere toelichting hierop in nota van toelichting bij 

rechtsbesluit of andere bronnen. 

 Nabijheid Onbekend, geen nadere toelichting hierop in nota van toelichting bij 

rechtsbesluit of andere bronnen. 

 Doelmatigheid en effectiviteit Onbekend, geen nadere toelichting hierop in nota van toelichting bij 

rechtsbesluit of andere bronnen. 

 Anders: Niet genoemd 

Aspect 5: 

Uitvoeringsformat 

  

 Reeds implementatie voorafgaand aan wet? Onbekend, blijkt niet uit nota van toelichting bij rechtsbesluit 

 Invloed uitvoeringsformat op wettelijke inrichting Niet van toepassing 

Aspect 6: 

Basisprincipes voor 

de financiële 

arrangementen 

  



 In retrospectief een goede kosteninschatting gemaakt? Onbekend, blijkt niet uit bestudeerde documenten dat dit wel of niet het geval 

is. 

 Financiële overgangsbepalingen? Ja.  

 

 

 Vorm overgangsarrangement  

 

 Taakveld 7.2. Riolering 

SAMENVATTING 

NIVEAU TAAKVELD 

De gemeente dient periodiek een rioleringsplan vast te stellen. En dient zorg te dragen voor een openbaar vuilwaterriool. Het rijk geeft de hoofdlijnen van het 

gemeentelijk beleid. 

Bouwstenen  Taak Beleids-

doelen 

Regelgeving Samen-

werking 

Toezicht 

Aspect 1: 
Decentrale 
autonomie 
gemeten aan de 
hand van 
beleidsvrijheid 

De meeste taken die onder dit taakveld vallen zijn verplicht. Het zijn taken met veel 

voorschriften op de dimensie regelgeving.  

 

Score van beleidsvrijheid op beleidsvelden op geheel van de dimensies van 

beleidsvrijheid met een waardering van de mate van autonomie.  

 

Score beleidsvrijheid:  

- Verplichte taken met veel voorschriften: Gering  beleidsvrij 

Verplichte 

 taak 

Dimensio-nering 

 

Dimensio 

nering 
 

 

 

 

  

Aspect 2: 

Toedeling van 

bevoegdheden 

aan 

bestuursorganen 

Score van beleidsvrijheid op beleidsvelden a.d.h.v. dimensie regelgeving 

Keuze uit: (4) Voorgeschreven toepassing, (3), medebewind, (2) optionele inzet, (1) 

verordenende bevoegdheid 

Verplichte 

taak 

  Medebew

ind 

 

Aspect 3: 

Regionaal bestuur 

Score van beleidsvrijheid op beleidsvelden a.d.h.v. dimensie samenwerking. 

Keuze uit: (4) voorgeschreven samenwerking, (3) onvermijdelijke samenwerking, (2) 

aanbevolen samenwerking, (1) geen voorschriften 

 

 

 

 

 

Geen 

voorschriften 

    



  Democratisch

e controle 

Schaal van 

de taak 

Nabijheid Doelmatig

heid 

Ander 

argument 

Aspect 4: 

Beleidscriteria 

voor 

taaktoedeling 

Scoren op de volgende aspecten (kunnen er meerdere zijn): 

– democratische legitimatie (er is beleidsvrijheid in de taakuitvoering en 

daarmee is het logisch dat er lokale democratische kaderstelling en 

controle moet zijn),  

– schaal van de taak/ opgave (een taak is goed lokaal uit te voeren of juist 

regionaal of landelijk),  

– nabijheid (de taakuitvoering vraagt fysieke nabijheid) 

– doelmatigheid en effectiviteit (de taakuitvoering wordt bepaald door 

kennis van de lokale situatie en mogelijkheden) 

Ja Nee Nee Ja  

  Reeds 

implemen-

tatie 

voorafgaand 

aan wet? 

Invloed 

uitvoerings 

format op 

wettelijke 

inrichting 

   

Aspect 5: 

Uitvoerings-

format 

Hier gaan we (1) na of voorafgaand aan de invoeringsdatum van een wet sprake is 

van reeds gestarte implementatietrajecten. Bijvoorbeeld is bij de eerste invoering 

van de Wmo geëxperimenteerd met pilots, dit geldt ook voor de invoering van de 

Omgevingswet. Vervolgens gaan we (2) na in welke mate het gekozen 

‘uitvoeringsformat’ van invloed is geweest op de uiteindelijke wettelijke inrichting 

van het beleidsveld. 

 

Beoordelen aan de hand van evaluaties van invoeringstrajecten. Bijvoorbeeld de 

kabinetsreactie op de evaluatie van experimenten. Andere bron is de MvT. 

Onbekend Onbekend 

 

   

  In 

retrospectief 

een goede 

kosteninschat

ting 

gemaakt? 

Financiële 

overgangs 

bepalingen? 

Vorm 

overgangs 

arrangement 

Actueel 

financieel 

arrangem

ent 

 

Aspect 6: 

Basisprincipes 

Wij analyseren de financiële paragrafen van relevante wetten behorende bij de 

beleidsvelden om na te gaan: 

(1) Of in de wet financiële en/of transitie of overgangsbepalingen zijn opgenomen 

 

 

Nee 

 

 

Nee 

 

 

Nee 

 

 

Nee 

 



voor de financiële 

arrangementen 

(2) Na te gaan welke vormen van financiële overgangsarrangementen zijn gekozen 

zoals: 

1) een transitiefonds 

2) experimenteergelden 

3) regulering van financiële aansprakelijkheden bij verplichte regiovorming 

4) beveiliging van het autonome budget 

(3) Welk financieel arrangement actueel geldt voor de wet: 

1) Algemene uitkering 

2) Decentralisatie-uitkering 

3) Specifieke of doeluitkering 

 

 Taakveld 7.2. Riolering 

Wet/Artikel  Taak Beleids-

doelen 

Regel-

geving 

Samen-

werking 

Toezicht 

SAMENVATTING De gemeente dient periodiek een rioleringsplan vast te stellen. En dient zorg te 

dragen voor een openbaar vuilwaterriool. Het rijk geeft de hoofdlijnen van het 

gemeentelijk beleid. 

Verplichte 

taak 

Dimensio-

nering 

   

 

INVENTARISATIE 

Beleidsvrijheid 

Regeling 

Gemeentelijk Rioleringsplan 

Artikel 4.22,1 De gemeenteraad stelt telkens voor een daarbij vast te stellen periode een 

gemeentelijk rioleringsplan vast. 

     

Artikel 4.22,2 Het plan bevat ten minste: 

a. een overzicht van de in de gemeente aanwezige voorzieningen voor de 

inzameling en het transport van stedelijk afvalwater als bedoeld in artikel 10.33, 

alsmede de inzameling en verdere verwerking van afvloeiend hemelwater als 

bedoeld in artikel 3.5 van de Waterwet, en maatregelen teneinde structureel 

nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven 

bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken, als bedoeld in artikel 

3.6 van laatstgenoemde wet en een aanduiding van het tijdstip waarop die 

voorzieningen naar verwachting aan vervanging toe zijn; 

b. een overzicht van de in de door het plan bestreken periode aan te leggen of te 

vervangen voorzieningen als bedoeld onder a ; 

c. een overzicht van de wijze waarop de voorzieningen, bedoeld onder a en b , 

worden of zullen worden beheerd; 

     



 Taakveld 7.2. Riolering 

Wet/Artikel  Taak Beleids-

doelen 

Regel-

geving 

Samen-

werking 

Toezicht 

d. de gevolgen voor het milieu van de aanwezige voorzieningen als bedoeld onder 

a, en van de in het plan aangekondigde activiteiten; 

e. een overzicht van de financiële gevolgen van de in het plan aangekondigde 

activiteiten. 

Artikel WM 4.22,4 Onze Minister kan, in overeenstemming met Onze Minister van Verkeer en 

Waterstaat, aan gemeenten de plicht opleggen tot prestatievergelijking ten aanzien 

van de uitvoering van de taak, bedoeld in artikel 10.33, alsmede de taken, bedoeld in 

de artikelen 3.5 en 3.6 van de Waterwet.  

     

Artikel WM 4.23,1 Het gemeentelijke rioleringsplan wordt voorbereid door burgemeester en 

wethouders. Zij betrekken bij de voorbereiding van het plan in elk geval: a. 

gedeputeerde staten, b. de beheerders van de zuiveringstechnische werken waarnaar 

het ingezamelde afvalwater wordt getransporteerd, en c. de beheerders van de 

oppervlaktewateren waarop het ingezamelde water wordt geloosd. 

     

Artikel 10.29a Een bestuursorgaan houdt er bij het uitoefenen van een bevoegdheid krachtens deze 

wet, voor zover die bevoegdheid wordt uitgeoefend met betrekking tot afvalwater, 

rekening mee dat het belang van de bescherming van het milieu vereist dat in de 

navolgende voorkeursvolgorde: 

a.  het ontstaan van afvalwater wordt voorkomen of beperkt; 

b.  verontreiniging van afvalwater wordt voorkomen of beperkt; 

c.  afvalwaterstromen gescheiden worden gehouden, tenzij het niet gescheiden 

houden geen nadelige gevolgen heeft voor een doelmatig beheer van 

afvalwater; 

d.  huishoudelijk afvalwater en, voor zover doelmatig en kostenefficiënt, afvalwater 

dat daarmee wat biologische afbreekbaarheid betreft overeenkomt worden 

ingezameld en naar een inrichting als bedoeld in artikel 3.4 van de Waterwet 

getransporteerd; 

e.  ander afvalwater dan bedoeld in onderdeel d zo nodig na retentie of zuivering bij 

de bron, wordt hergebruikt; 

f.  ander afvalwater dan bedoeld in onderdeel d lokaal, zo nodig na retentie of 

zuivering bij de bron, in het milieu wordt gebracht en 

g.  ander afvalwater dan bedoeld in onderdeel d naar een inrichting als bedoeld in 

artikel 3.4 van de Waterwet wordt getransporteerd. 

Verplichte 

Taak 

Voorschrift Voorgeschr

even 

toepassing 

  



 Taakveld 7.2. Riolering 

Wet/Artikel  Taak Beleids-

doelen 

Regel-

geving 

Samen-

werking 

Toezicht 

Artikel WM 10.32a 1.  De gemeenteraad kan bij verordening bepalen dat: 

a.  bij het brengen van afvloeiend hemelwater of van grondwater op of in de bodem 

of in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater, wordt 

voldaan aan de in die verordening gestelde regels, en 

b.  het brengen van afvloeiend hemelwater of van grondwater in een voorziening 

voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater binnen een in die 

verordening aangegeven termijn wordt beëindigd. 

Aanbevolen 

taak 

Bandbreedte Optionele 

inzet 

Geen 

voorschrifte

n 

Informatiepl

icht 

Artikel WM 10.33 1. De gemeenteraad of burgemeester en wethouders dragen zorg voor de 

inzameling en het transport van stedelijk afvalwater dat vrijkomt bij de binnen 

het grondgebied van de gemeente gelegen percelen, door middel van een 

openbaar vuilwaterriool naar een inrichting als bedoeld in artikel 3.4 van de 

Waterwet. 

     

Artikel WM 10.33 2. In plaats van een openbaar vuilwaterriool en een inrichting als bedoeld in het 

eerste lid kunnen afzonderlijke systemen of andere passende systemen in 

beheer bij een gemeente, waterschap of een rechtspersoon die door een 

gemeente of waterschap met het beheer is belast, worden toegepast, indien met 

die systemen blijkens het gemeentelijk rioleringsplan eenzelfde graad van 

bescherming van het milieu wordt bereikt. 

     

Artikel WM 10.35,1  1. Onze Minister stelt iedere twee jaar een rapport op, waarin de stand van zaken 

wordt beschreven met betrekking tot de inzameling en het transport van 

stedelijk afvalwater en de afvoer van slib dat geheel of in hoofdzaak afkomstig is 

van de rioolwaterzuiveringsinrichtingen die door een provincie, een gemeente of 

een waterschap worden beheerd. 

3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld 

met betrekking tot de toepassing van het eerste lid. Deze regels kunnen voor 

burgemeester en wethouders de verplichting inhouden jaarlijks op een daarbij 

aangegeven wijze gegevens te verstrekken, die voor de opstelling van het 

rapport nodig zijn. 

     

Artikel WM 10.40,3 Inzake registratie van afgifte van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen: 

 

Op verzoek van gedeputeerde staten van een provincie of burgemeester en 

wethouders van een gemeente die terzake bevoegd gezag zijn, worden de gegevens, 

als bedoeld in het eerste lid, aan gedeputeerde staten of burgemeester en 

wethouders gezonden. 

     



 Taakveld 7.2. Riolering 

Wet/Artikel  Taak Beleids-

doelen 

Regel-

geving 

Samen-

werking 

Toezicht 

Artikel WM 10.47 AMvB 

1. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen in het belang van een doelmatig 

beheer van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen regels worden gesteld 

omtrent de inzameling van die afvalstoffen. 

2.  Hiertoe kunnen in ieder geval behoren regels die inhouden dat: 

a.  burgemeester en wethouders of gedeputeerde staten voor de inzameling van die 

afvalstoffen maatregelen treffen of daartoe voorzieningen tot stand brengen en 

in stand houden; 

b.  daarbij aangewezen categorieën van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke 

afvalstoffen die gescheiden worden afgegeven, afzonderlijk worden ingezameld. 

3.  Indien zulks uitvoerbaar is op technisch, milieu- en economisch gebied, wordt bij 

de algemene maatregel van bestuur teneinde nuttige toepassing van afvalstoffen 

te faciliteren of te verbeteren de verplichting opgenomen daarbij aangegeven 

bedrijfsafvalstoffen gescheiden en niet gemengd met afvalstoffen of materialen 

die niet dezelfde eigenschappen bezitten, in te zamelen. 

4. Bij de maatregel wordt aangegeven binnen welke termijn de regels door de 

daarbij aangewezen bestuursorganen moeten worden uitgevoerd. 

     

 

Waterwet 

Artikel 3.4. 1. Zuivering van stedelijk afvalwater gebracht in een openbaar vuilwaterriool 

geschiedt in een daartoe bestemde inrichting onder de zorg van een waterschap. 

Een zodanige inrichting kan worden geëxploiteerd door het waterschap zelf dan 

wel door een rechtspersoon die door het bestuur van het waterschap met die 

zuivering is belast.  

2. In afwijking van het eerste lid kunnen het bestuur van het betrokken waterschap 

en de raad van een betrokken gemeente op voorstel van één van beide partijen 

besluiten, dat de zuivering van daarbij aangewezen stedelijk afvalwater in die 

gemeente, vanaf een daarbij te bepalen tijdstip, geschiedt in een daartoe 

bestemde inrichting onder de zorg van die gemeente. Een besluit als bedoeld in 

de vorige volzin kan slechts worden genomen op grond dat zulks aantoonbaar 

doelmatiger is voor de zuivering van stedelijk afvalwater.  

     

Artikel 3.5. 1. De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders dragen zorg 

voor een doelmatige inzameling van het afvloeiend hemelwater, voor zover van 

Verplichte 

taak 

    



 Taakveld 7.2. Riolering 

Wet/Artikel  Taak Beleids-

doelen 

Regel-

geving 

Samen-

werking 

Toezicht 

degene die zich daarvan ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet 

ontdoen, redelijkerwijs niet kan worden gevergd het afvloeiend hemelwater op 

of in de bodem of in het oppervlaktewater te brengen.  

2. De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders dragen tevens 

zorg voor een doelmatige verwerking van het ingezamelde hemelwater. Onder 

het verwerken van hemelwater kunnen in ieder geval de volgende maatregelen 

worden begrepen: de berging, het transport, de nuttige toepassing, het, al dan 

niet na zuivering, terugbrengen op of in de bodem of in het oppervlaktewater van 

ingezameld hemelwater, en het afvoeren naar een zuiveringtechnisch werk. 

Artikel 3.6. 1. De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders dragen zorg 

voor het in het openbaar gemeentelijke gebied treffen van maatregelen teneinde 

structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond 

gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken, voor zover 

het treffen van die maatregelen doelmatig is en niet tot de zorg van de beheerder 

of de provincie behoort.  

2. De maatregelen, bedoeld in het eerste lid, omvatten mede de verwerking van het 

ingezamelde grondwater, waaronder in ieder geval worden begrepen de berging, 

het transport, de nuttige toepassing en het, al dan niet na zuivering, op of in de 

bodem of in het oppervlaktewater brengen van ingezameld grondwater, en het 

afvoeren naar een zuiveringtechnisch werk.  

Verplichte 

taak 

    

Artikel 3.10 2. Indien internationale verplichtingen of bovenregionale belangen dat noodzakelijk 

maken, kunnen bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regels worden 

gesteld omtrent de door besturen van provincies, waterschappen of gemeenten 

met betrekking tot het waterbeheer te verstrekken informatie.  

    Informatiepl

icht 

 

Besluit lozen buiten inrichtingen 

Artikel 1.4 1. Burgemeester en wethouders van de gemeente waar het lozen plaatsvindt zijn 

bevoegd gezag, indien het lozen betreft als bedoeld in artikel 10.32 van de Wet 

milieubeheer.  

Verplichte 

taak 

    

Artikel 3.1.4 Het lozen in een oppervlaktewaterlichaam of op of in de bodem van afvalwater 

afkomstig uit een openbaar ontwateringsstelsel of een openbaar hemelwaterstelsel is 

toegestaan, indien het stelsel voorkomt op het in het gemeentelijk rioleringsplan 

opgenomen overzicht van:  

     



 Taakveld 7.2. Riolering 

Wet/Artikel  Taak Beleids-

doelen 

Regel-

geving 

Samen-

werking 

Toezicht 

1. De in de gemeente aanwezige voorzieningen voor de inzamelingen verdere 

verwerking van afvloeiend hemelwater, bedoeld in artikel 3.5 van de Waterwet;  

2. De maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand 

voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te 

beperken, bedoeld in artikel 3.6 van de Waterwet;  

en het stelsel overeenkomstig het gemeentelijk rioleringsplan is uitgevoerd en wordt 

beheerd. 

 

 
 

 

  



Factsheet bepaling beleidsvrijheid  

Gemeenten 

Taakveld 7.3 Afval  

 

1. Scope taakveld. 
 

Toelichting 

7.3 - Afval  

Tot dit taakveld behoren de inzameling en verwerking van bedrijfs- en huishoudelijk afval:  

– afvalscheiding en recycling;  

– vuilophaal en afvoer;  

– vuilstort en verwerking;  

– baten afvalstoffenheffing en reinigingsrechten (via categorie 3.7);  

– kosten van de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing.  
 

Tot dit taakveld behoren niet:  

– aanpak van zwerfvuil, veegdiensten, deze horen thuis onder taakveld 2.1.  
 

Wettelijk kader 

▪ Wet Milieubeheer 

▪ Gemeentewet 
 
 

 

 

 

 

 

  



2. Analyse bevindingen op niveau taakveld 

 

Taakveld: 7.3 Afval 

Samenvatting gehele 
taakveld 

De gemeente moet zorgen voor inzameling van afval, in de vorm van inzameling 

en in de vorm van een inzamelpunt. De Wm geeft hoofdlijnen van de verplichte 

taakuitvoering; de gemeente bepaalt de detaillering en legt dat vast in een 

verordening  
De beleidsvrijheid op dit taakveld is gering. 

Sprake van verplichte taak. 

Bij dit taakveld gelden geen regionale of samenwerkingsverplichtingen. 

De argumenten voor taaktoedeling zijn niet expliciet benoemd. 

Niet bekend is of sprake is geweest van experimenten in de uitvoering van dit 

taakveld voorafgaand aan de vaststelling van de wettelijke kaders.  

Het financiële arrangement behorend bij dit taakveld is dat het bekostigd wordt 

uit de Algemene Uitkering.  

 

Aspect 1: Decentrale 
autonomie gemeten 
aan de hand van 
beleidsvrijheid 

 De meeste taken die onder dit taakveld vallen zijn verplicht. Het zijn taken met 

veel voorschriften op de dimensie regelgeving. De gemeente heeft wel 

vrijheidsgraden zitten wel bij de invulling van afvalstoffenheffing.  
 

Score beleidsvrijheid:  

- Verplichte taken met veel voorschriften:  gering beleidsvrij 

Taak 

Verplichte 

taak 

 

Beleids-

doelen 

Band-

breedte 

 

Regelgeving 

Verordende 

bevoegdheden 

 

Samen-

werking 

Geen voor-

schriften 

Toezicht 

Geen 

toezicht 

 

Aspect 2: Toedeling 
van bevoegdheden 
aan 
bestuursorganen 

Voorgeschreven toepassing 

 
 

Aspect 3: Regionaal 
bestuur 

Geen voorschriften  

Aspect 4: 
Beleidscriteria voor 
taaktoedeling 

  

 Democratische controle Onbekend 

 Schaal van de taak Onbekend 

 Nabijheid Onbekend 

 Doelmatigheid en effectiviteit Onbekend 



 Anders: Niet genoemd 

Aspect 5: 
Uitvoeringsformat 

 
 

 

 Reeds implementatie voorafgaand aan wet? Onbekend 

 Invloed uitvoeringsformat op wettelijke inrichting  

Aspect 6: 
Basisprincipes voor 
de financiële 
arrangementen 

 
 

 

 In retrospectief een goede kosteninschatting gemaakt? Onbekend 

 Financiële overgangsbepalingen? Onbekend 

 Vorm overgangsarrangement Onbekend 

 Actueel financieel arrangement Onbekend 

Bronnen: Wet milieubeheer en de Gemeentewet. 
Zie onderliggende analyse 

 

  



3. Onderliggende analyse op niveau van wet- en regelgeving 

 
Taakveld: 7.3 Afval 

Wet:    

Aspect 1: Decentrale 
autonomie gemeten 
aan de hand van 
beleidsvrijheid 

 Score beleidsvrijheid:  

- Verplichte taken met veel voorschriften:  Geringe beleidsvrij 
 

Taak 

Verplichte 

taak / 

optionele taak 

Beleids-

doelen 

Band-

breedte 

Regelgeving 

Verordenen-de 

bevoegdheid 

Samen-

werking 

Geen voor-

schriften 

Toezicht 

Geen 

toezicht 

 

Aspect 2: Toedeling 
van bevoegdheden 
aan 
bestuursorganen 

Verplichte taak / Optionele inzet 

 
 

Aspect 3: Regionaal 
bestuur 

Geen voorschriften  

Aspect 4: 
Beleidscriteria voor 
taaktoedeling 

Bron: Nota van toelichting bij rechtsbesluit (bijlage 1 en 2)  

 Democratische controle Onbekend, geen nadere toelichting hierop in nota van toelichting bij 
rechtsbesluit of andere bronnen. 

 Schaal van de taak Onbekend, geen nadere toelichting hierop in nota van toelichting bij 
rechtsbesluit of andere bronnen. 

 Nabijheid Onbekend, geen nadere toelichting hierop in nota van toelichting bij 
rechtsbesluit of andere bronnen. 

 Doelmatigheid en effectiviteit Onbekend, geen nadere toelichting hierop in nota van toelichting bij 
rechtsbesluit of andere bronnen. 

 Anders: Niet genoemd 

Aspect 5: 
Uitvoeringsformat 

  

 Reeds implementatie voorafgaand aan wet? Onbekend, blijkt niet uit nota van toelichting bij rechtsbesluit 

 Invloed uitvoeringsformat op wettelijke inrichting Niet van toepassing 

Aspect 6: 
Basisprincipes voor 
de financiële 
arrangementen 

  



 In retrospectief een goede kosteninschatting gemaakt? Onbekend, blijkt niet uit bestudeerde documenten dat dit wel of niet het geval 
is. 

 Financiële overgangsbepalingen? Ja.  

 Vorm overgangsarrangement  

 

 Taakveld 7.3 Afval 

Wet/artikel  Taak Beleids-

doelen 

Regelgeving Samen-

werking 

Toezicht 

SAMENVATTING Gemeenten zijn verplicht te zorgen voor inzameling van huishoudelijk afval, in de 

vorm van inzameling en in de vorm van een inzamelpunt. De WM geeft de 

hoofdlijnen van de verplichte taakuitvoering; de gemeente bepaalt de detaillering 

en legt dat vast in een verordening.  

Verplichte 

taak 

Bandbreed-

te 

Verordenende 

bevoegdheid 

Geen 

voorschriften 

Geen 

toezicht 

 

INVENTARISATIE Wet Milieubeheer 

Titel 10.4 Het beheer van huishoudelijke en andere afvalstoffen 

Artikel WM 10.21 1. De gemeenteraad en burgemeester en wethouders dragen, al dan niet in 

samenwerking met de gemeenteraad en burgemeester en wethouders van 

andere gemeenten, ervoor zorg dat ten minste eenmaal per week de 

huishoudelijke afvalstoffen met uitzondering van grove huishoudelijke 

afvalstoffen worden ingezameld bij elk binnen haar grondgebied gelegen 

perceel waar zodanige afvalstoffen geregeld kunnen ontstaan. 

2. Groente-, fruit- en tuinafval wordt daarbij in ieder geval afzonderlijk 

ingezameld. 

3. De gemeenteraad kan besluiten tot het afzonderlijk inzamelen van andere 

bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen. 

Verplicht Dimensio-

nering 

   

Artikel WM 10.22 1.  Elke gemeente draagt er zorg voor: 

a.  dat grove huishoudelijke afvalstoffen worden ingezameld bij elk binnen haar 

grondgebied gelegen perceel waar zodanige afvalstoffen ontstaan, en 

b. dat er op ten minste één daartoe ter beschikking gestelde plaats binnen de 

gemeente of binnen de gemeenten waarmee wordt samengewerkt, in 

voldoende mate gelegenheid wordt geboden om grove huishoudelijke 

afvalstoffen achter te laten. 

     

Artikel WM 10.23 1. De gemeenteraad stelt in het belang van de bescherming van het milieu een 

afvalstoffenverordening vast. 

  Voorgeschrev

en toepassing 

  



 Taakveld 7.3 Afval 

Wet/artikel  Taak Beleids-

doelen 

Regelgeving Samen-

werking 

Toezicht 

Artikel WM 10.24 1.  De afvalstoffenverordening bevat ten minste regels omtrent: 

a.  het overdragen of het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke 

afvalstoffen aan een bij of krachtens de verordening aangewezen 

inzameldienst; 

b.  het overdragen van zodanige afvalstoffen aan een ander; 

c.  het achterlaten van zodanige afvalstoffen op een daartoe ter beschikking 

gestelde plaats. 

 Dimensio-

nering 
 

   

Artikel WM 10.25 Bij de afvalstoffenverordening kunnen in ieder geval regels worden gesteld: 

a.  ten einde te voorkomen dat afvalstoffen als zwerfafval in het milieu 

terechtkomen dan wel teneinde te bereiken dat zulks zo min mogelijk 

gebeurt; 

b.  omtrent het opruimen van afvalstoffen die als zwerfafval in het milieu 

terecht zijn gekomen; 

c.  omtrent het op een voor het publiek zichtbare plaats aanwezig hebben van 

afvalstoffen. 

     

Artikel WM 10.26 De gemeenteraad betrekt bij de voorbereiding van een zodanig besluit de 

ingezetenen en belanghebbenden, op de wijze voorzien in de krachtens artikel 

150 van de Gemeentewet vastgestelde verordening. 

     

Artikel WM 10.27 In gevallen als bedoeld in artikel 10.26, eerste lid, onder b en c, dragen de 

gemeenteraad en burgemeester en wethouders er zorg voor dat op ten minste 

één daartoe ter beschikking gestelde plaats binnen de gemeente of binnen de 

gemeenten waarmee wordt samengewerkt, in voldoende mate gelegenheid 

wordt geboden om huishoudelijke afvalstoffen achter te laten. 

     

 

Afvalstoffen 

Artikel WM 8.47 3.  Het bevoegd gezag verklaart een stortplaats voor gesloten, indien: 

a.  het storten van afvalstoffen is beëindigd, 

b.  voor zover een daartoe strekkend voorschrift voor de inrichting geldt, een 

bovenafdichting is aangebracht, en 

c.  een eindinspectie door het bevoegd gezag is uitgevoerd waaruit is gebleken 

dat aan alle voorschriften, verbonden aan de omgevingsvergunning voor de 

inrichting, is voldaan en dat ook geen andere maatregelen ingevolge de Wet 

Verplichte 

taak 

   Informatiepl

icht 



 Taakveld 7.3 Afval 

Wet/artikel  Taak Beleids-

doelen 

Regelgeving Samen-

werking 

Toezicht 

bodembescherming getroffen dienen te worden door degene die de 

stortplaats drijft, in geval van verontreiniging of aantasting van de bodem 

onder de stortplaats. 

Artikel WM 8.49 1.  Met betrekking tot een gesloten stortplaats worden zodanige maatregelen 

getroffen dat wordt gewaarborgd dat die stortplaats geen nadelige gevolgen 

voor het milieu veroorzaakt, dan wel, voor zover dat redelijkerwijs niet kan 

worden gevergd, de grootst mogelijke bescherming wordt geboden tegen die 

nadelige gevolgen. 

2.  Tot de maatregelen, bedoeld in het eerste lid, worden in ieder geval 

gerekend: 

a.  maatregelen strekkende tot het in stand houden en onderhouden, alsmede 

het herstellen, verbeteren of vervangen van voorzieningen ter bescherming 

van de bodem; 

b.  het regelmatig inspecteren van voorzieningen ter bescherming van de 

bodem, en 

c.  het regelmatig onderzoeken van de bodem onder de stortplaats. 

3. Degene die een stortplaats drijft, stelt een nazorgplan op ter uitvoering van 

de maatregelen, bedoeld in het eerste en tweede lid. Het nazorgplan behoeft 

de instemming van het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag beslist hierover 

binnen dertien weken na de indiening van het nazorgplan. Indien het 

bevoegd gezag niet binnen de gestelde termijn heeft beslist, is de 

instemming van rechtswege gegeven. Het bevoegd gezag maakt de 

instemming van rechtswege onverwijld nadat de beslistermijn is verstreken, 

bekend. 

4. Het bevoegd gezag kan degene die een stortplaats drijft, bevelen het 

nazorgplan waarmee het heeft ingestemd, aan te passen gezien de 

ontwikkelingen op het gebied van de technische mogelijkheden tot 

bescherming van het milieu en de ontwikkelingen met betrekking tot de 

kwaliteit van het milieu, dan wel in verband met een verandering van de 

stortplaats sedert de datum van instemming met het nazorgplan. 

     

 

 



 Taakveld 7.3 Afval 

Wet/artikel  Taak Beleids-

doelen 

Regelgeving Samen-

werking 

Toezicht 

Titel 15.9. Heffingen op gemeentelijk en provinciaal niveau 

Artikel WM 15.33 1.  De gemeenteraad kan ter bestrijding van de kosten die voor haar verbonden 

zijn aan het beheer van huishoudelijke afvalstoffen een heffing instellen, 

waaraan kunnen worden onderworpen degenen die, al dan niet krachtens 

een zakelijk of persoonlijk recht, gebruik maken van een perceel ten aanzien 

waarvan krachtens de artikelen 10.21 en 10.22 een verplichting tot het 

inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt. 

Optioneel     

Artikel GW 229 Rechten kunnen worden geheven ter zake van:  

1. het gebruik overeenkomstig de bestemming van voor de openbare dienst 

bestemde gemeentebezittingen of van voor de openbare dienst bestemde 

werken of inrichtingen die bij de gemeente in beheer of in onderhoud zijn;  

2. het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;  

3. het geven van vermakelijkheden waarbij gebruik wordt gemaakt van door of 

met medewerking van het gemeentebestuur tot stand gebrachte of in stand 

gehouden voorzieningen of waarbij een bijzondere voorziening in de vorm 

van toezicht of anderszins van de zijde van het gemeentebestuur getroffen 

wordt.  

     

 

WM = Wet milieubeheer 

GW = Gemeentewet 

 

 
  



 

 

1. Scope taakveld. 
 
Toelichting 
7.4 Milieuheer 
Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken ter bescherming van het milieu waaronder:  

– de bescherming en de sanering van de kwaliteit van de bodem en de atmosfeer;  

– de beheersing van geluidhinder;  

– bescherming tegen straling en dergelijke;  

– verplaatsing van milieuhinderlijke bedrijven; 

– ongediertebestrijding;  

– RUD, Regionale Uitvoeringdiensten.  

 
Tot dit taakveld behoren niet:  

– taken op het gebied de zorg voor de waterkwaliteit, deze horen thuis onder taakveld 7.2;  

– milieu-educatie, deze hoort thuis onder taakveld 4.3;  

– afvalscheiding, deze hoort thuis onder taakveld 7.3.  
 
Wettelijk kader 

▪ Wet Milieubeheer; deze wet is een bundeling van een aantal specifieke wetten; dit betekent dat de WM regelingen bevat op een groot aantal specifieke milieuthema’s. 

▪ Kernenergiewet 

▪ Wet Bodembescherming 

▪ Woningwet 

▪ Besluit Omgevingsrecht 
 
  

Factsheet bepaling beleidsvrijheid  

Gemeenten 

Taakveld 7.4 Milieubeheer 



2. Analyse bevindingen op niveau taakveld 

 
Taakveld: 7.4 Milieubeheer 

Samenvatting gehele 
taakveld 

 In de Wet Milieubeheer worden uiteenlopende taken aan de gemeenten 

toegekend. Op het punt van beleidsvrijheid zijn er verschillen tussen deze taken. 

Zo is de gemeente vrij in het maken van een milieubeleidsplan maar is de 

gemeente beperkt waar het betreft milieunormen. In de totaalbeoordeling wegen 

deze milieunormen het zwaarst. De provincie beoordeelt gemeentelijke plannen. 

In principe zijn er geen doelvoorschriften. 
De beleidsvrijheid op dit taakveld is gering. 

Sprake van voorgeschreven toepassingen. 

Bij dit taakveld gelden regionale of samenwerkingsverplichtingen. 

De argumenten voor taaktoedeling zijn niet expliciet benoemd. 

Niet bekend is of sprake is geweest van experimenten in de uitvoering van dit 

taakveld voorafgaand aan de vaststelling van de wettelijke kaders.  

Het financiële arrangement behorend bij dit taakveld is dat het bekostigd wordt 

uit de Algemene Uitkering.  

 

Aspect 1: Decentrale 
autonomie gemeten 
aan de hand van 
beleidsvrijheid 

 De meeste taken die onder dit taakveld vallen zijn verplicht. Het zijn taken met 

veel voorschriften op de dimensie regelgeving. De gemeente heeft wel 

vrijheidsgraden zitten wel bij de invulling van  milieubeleidsplannen. Voor enkele 

heffingen geldt dat de gemeente een verordenende bevoegdheid heeft. 
 

Score beleidsvrijheid:  

- Verplichte taken met weinig voorschriften:  Geringe beleidsvrij 

Taak 

Verplichte 

taak 

 

Beleids-

doelen 

Bandbreedt

e 

 

 

Regelgeving 

Voorgeschreven 

toepassing 

 

Samen-

werking 

Voor-

schriften 

Toezicht 

Interve-

niërend 

toezicht 

 

Aspect 2: Toedeling 
van bevoegdheden 
aan 
bestuursorganen 

Voorgeschreven toepassing 

 
 

Aspect 3: Regionaal 
bestuur 

Voorschriften  

Aspect 4: 
Beleidscriteria voor 
taaktoedeling 

  

 Democratische controle Onbekend 

 Schaal van de taak Onbekend 



 Nabijheid Onbekend 

 Doelmatigheid en effectiviteit Onbekend 

 Anders: Niet genoemd 

Aspect 5: 
Uitvoeringsformat 

 
 

 

 Reeds implementatie voorafgaand aan wet?  

 Invloed uitvoeringsformat op wettelijke inrichting  

Aspect 6: 
Basisprincipes voor 
de financiële 
arrangementen 

 
 

 

 In retrospectief een goede kosteninschatting gemaakt? Onbekend 

 Financiële overgangsbepalingen? Onbekend 

 Vorm overgangsarrangement Onbekend 

 Actueel financieel arrangement Onbekend 

Bronnen:  
Zie onderliggende analyse 

 

 

  



3. Onderliggende analyse op niveau van wet- en regelgeving 

 
Taakveld: 7.4 Milieubeheer 

Wet:    

Aspect 1: Decentrale 
autonomie gemeten 
aan de hand van 
beleidsvrijheid 

 Score beleidsvrijheid:  

- Verplichte taken met weinig voorschriften:  Gering beleidsvrij 
 

Taak 

Verplichte 

taak / 

optionele taak 

Beleids-

doelen 

Bandbreed-

te 

Regelgeving 

Voorgeschreven 

toepassing 

Samen-

werking 

Voorge-

schreven  

Toezicht 

Inter-

veniërend 

toezicht 

Aspect 2: Toedeling 
van bevoegdheden 
aan 
bestuursorganen 

Verplichte taak / Optionele inzet 

 
 

Aspect 3: Regionaal 
bestuur 

Voorgeschreven voorschriften  

Aspect 4: 
Beleidscriteria voor 
taaktoedeling 

Bron: Nota van toelichting bij rechtsbesluit (bijlage 1 en 2)  

 Democratische controle Onbekend, geen nadere toelichting hierop in nota van toelichting bij 
rechtsbesluit of andere bronnen. 

 Schaal van de taak Onbekend, geen nadere toelichting hierop in nota van toelichting bij 
rechtsbesluit of andere bronnen. 

 Nabijheid Onbekend, geen nadere toelichting hierop in nota van toelichting bij 
rechtsbesluit of andere bronnen. 

 Doelmatigheid en effectiviteit Onbekend, geen nadere toelichting hierop in nota van toelichting bij 
rechtsbesluit of andere bronnen. 

 Anders: Niet genoemd 

Aspect 5: 
Uitvoeringsformat 

  

 Reeds implementatie voorafgaand aan wet? Onbekend, blijkt niet uit nota van toelichting bij rechtsbesluit 

 Invloed uitvoeringsformat op wettelijke inrichting Niet van toepassing 

Aspect 6: 
Basisprincipes voor 
de financiële 
arrangementen 

  



 In retrospectief een goede kosteninschatting gemaakt? Onbekend, blijkt niet uit bestudeerde documenten dat dit wel of niet het geval 
is. 

 Financiële overgangsbepalingen? Nee. 

 Vorm overgangsarrangement Onbekend 
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Wet/Artikel  Taak Beleids-

doelen 

Regelgeving Samen-

werking 

Toezicht 

SAMENVATTING In de Wet Milieubeheer worden uiteenlopende taken aan de gemeenten 

toegekend. Op het punt van beleidsvrijheid zijn er verschillen tussen deze taken. 

Zo is de gemeente vrij in het maken van een milieubeleidsplan maar is de 

gemeente beperkt waar het betreft milieunormen. In de totaalbeoordeling 

wegen deze milieunormen het zwaarst. 

Verplicht Bandbreedte Voorgeschrev

en toepassing 

Voorgesch

reven  

Interve-

niërend 

toezicht 

 

INVENTARISATIE Regeling 

Wet Milieubeheer 

Artikel 4.16 1.  De gemeenteraad kan een gemeentelijk milieubeleidsplan vaststellen, dat 

met het oog op de bescherming van het milieu richting geeft aan door de 

gemeenteraad onderscheidenlijk burgemeester en wethouders te nemen 

beslissingen. 

2.  Het plan bevat de hoofdzaken van het door de gemeenteraad 

onderscheidenlijk burgemeester en wethouders te voeren milieubeleid. 

Optioneel     

Artikel WM, 4.17,2 Burgemeester en wethouders betrekken bij de voorbereiding van het plan de 

naar hun oordeel bij de te behandelen onderwerpen meest belanghebbende 

bestuursorganen. Daartoe behoren in elk geval: a. gedeputeerde staten, b. 

burgemeester en wethouders van de aangrenzende gemeenten, en c. Onze 

Minister. 

Verplichte 

taak 

 Voorgeschrev

en toepassing 

Voorgesch

reven 

 

Artikel WM 4.17,3 Burgemeester en wethouders betrekken bij de voorbereiding van het plan 

voorts de ingezetenen en belanghebbenden, op de wijze voorzien in de 

krachtens artikel 150 van de Gemeentewet vastgestelde verordening. 

   Voor-

geschreve

n 

 

 

Hoofdstuk 5. Milieukwaliteitseisen 

Artikel 5.1 Titel 5.1 Algemene bepalingen ten aanzien van milieukwaliteitseisen      



 Taakveld 7.4 Milieubeheer  

Wet/Artikel  Taak Beleids-

doelen 

Regelgeving Samen-

werking 

Toezicht 

1. In het belang van de bescherming van het milieu kunnen, voor zover dit 

van meer dan provinciaal belang is, bij algemene maatregel van bestuur 

eisen worden gesteld ten aanzien van de kwaliteit van onderdelen van het 

milieu vanaf een daarbij te bepalen tijdstip. 

 

Luchtkwaliteitseisen 

Artikel Titel 5.2 In een bijlage bij de Wet Milieubeheer zijn normen gegeven voor de vereiste 

luchtkwaliteit in verschillende situatie. Deze normering geldt ook voor 

gemeentelijk beleid. Op een aantal onderdelen is inzet van gemeenten 

verplicht. 

     

Artikel 5.9. Burgemeester en wethouders stellen in de in bijlage 2, voorschrift 13.1, 

aangegeven gevallen waarin een plandrempel wordt overschreden een plan 

vast, waarin wordt aangegeven op welke wijze en door middel van welke 

maatregelen voldaan zal worden aan de desbetreffende in de bijlage genoemde 

grenswaarde, binnen de voor die waarde gestelde termijn. Zij dragen zorg voor 

de uitvoering van het plan. 

Verplichte 

taak 

Bandbreedte    

Artikel 5.13 2.  Een of meerdere bestuursorganen gezamenlijk, niet zijnde 

bestuursorganen van het Rijk, kunnen een programma vaststellen dat 

gericht is op het bereiken van een in bijlage 2 opgenomen grenswaarde in 

een bij dat programma aan te wijzen gebied, niet zijnde een krachtens 

artikel 5.12, derde lid, aangewezen of aan te wijzen gebied, waar een 

grenswaarde wordt overschreden of dreigt te worden overschreden. 

     

Artikel 5.19 3.  Het beoordelen van de luchtkwaliteit vindt overeenkomstig de bij of 

krachtens deze paragraaf gestelde regels plaats in alle agglomeraties en 

zones, aangewezen krachtens artikel 5.22. 

    Interve-

niërend 

toezicht 

 

Milieueffectrapportage  

Paragraaf 7.2. De MER is verplicht voor gemeenten in geval de gemeente initiatiefnemer is 

(besluit-MER, artikel 7.22) en in geval een plan-mer aan de orde is (WM artikel 

7.7.). De inhoud van de MER is op hoofdlijnen vastgelegd. 

     

 

Geluid 
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Wet/Artikel  Taak Beleids-

doelen 

Regelgeving Samen-

werking 

Toezicht 

Artikel 11.6 4.  Burgemeester en wethouders van gemeenten die behoren tot krachtens 

artikel 11.5 aangewezen agglomeraties, stellen geluidsbelastingkaarten 

vast die betrekking hebben op de geluidsbelasting en de geluidsbelasting 

Lnight vanwege: 

a.  wegen, daaronder begrepen spoorwegen die deel uitmaken van een weg; 

b.  spoorwegen die niet deel uitmaken van een weg; 

c.  luchthavens als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet luchtvaart; 

d.  de luchthaven Schiphol, bedoeld in hoofdstuk 8 van de Wet luchtvaart; 

e.  inrichtingen of verzamelingen van inrichtingen. 

3. De geluidsbelastingkaarten geven ten minste een weergave van: 

a.  de geluidsbelasting en de geluidsbelasting Lnight veroorzaakt door de in het 

eerste, tweede onderscheidenlijk vierde lid, bedoelde geluidsbronnen in 

het kalenderjaar voorafgaand aan dat van de vaststelling van de 

geluidsbelastingkaart; 

b.  het aantal geluidsgevoelige objecten en bewoners van woningen die aan 

bepaalde waarden van de geluidsbelasting en de geluidsbelasting Lnight 

worden blootgesteld. 

Verplichte 

taak 

    

 

Handhaving bij inrichtingen 

Artikel 18,2 Dit betreft de handhaving van vergunningen bij inrichtingen. De 

handhaving is gebaseerd op de voorwaarden die in de vergunning zijn 

opgenomen. 

Verplichte 

taak 

    

 Bodembescherming – algemeen 

NB Onderstaande inzake bodembescherming geldt voor de circa 25 

gemeenten die als bevoegd gezag gemeenten zijn aangewezen. 

     

Artikel 27 4. Degene die op of in de bodem handelingen verricht als bedoeld in de 

artikelen 6 tot en met 11 en daarbij kennis neemt van een verontreiniging 

of aantasting van de bodem die door die handelingen wordt veroorzaakt, 

maakt zo spoedig mogelijk melding van de verontreiniging of de aantasting 

bij gedeputeerde staten van de provincie waar zij plaatsvindt, en geeft 

daarbij aan welke van de in artikel 13 bedoelde maatregelen hij 

voornemens is te treffen of reeds heeft getroffen.  
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Wet/Artikel  Taak Beleids-

doelen 

Regelgeving Samen-

werking 

Toezicht 

5. In een geval als bedoeld in het eerste lid kunnen gedeputeerde staten 

aanwijzingen geven met betrekking tot de te nemen maatregelen. 

Gedeputeerde staten kunnen tevens een aanwijzing geven tot het laten 

beoordelen van de reinigbaarheid en de immobiliseerbaarheid van de 

verontreinigde grond op een bij die aanwijzing te bepalen wijze. 

 

 Bodembescherming - Verplichte aankoop door gemeenten bij ernstige 

verontreiniging 

     

Artikel 57 

(alle gemeenten) 

1. Een gemeente is verplicht tot aankoop van grond, de daarop staande 

woning of een recht met betrekking tot de grond of de woning 

     

 

Straling en kernenergie 

Artikel KW 40 5. Het bestuur van de veiligheidsregio is verantwoordelijk voor de 

voorbereiding van de organisatie ten behoeve van een doelmatige 

bestrijding van ongevallen met categorie B-objecten. De burgemeester is 

verantwoordelijk voor de coördinatie van die bestrijding. 

     

Artikel KW 49c De burgemeester deelt de bevelen en algemeen verbindende voorschriften die 

hij op grond van artikel 175 onderscheidenlijk 176 van de Gemeentewet bij een 

ongeval met een categorie B-object heeft gegeven, onmiddellijk mee aan Onze 

Minister, Onze Minister wie het aangaat, de commissaris van de Koning en de 

Autoriteit.  

     

 

Regionale Uitvoeringsdiensten 

Artikel BO 7.1. 1. Gedeputeerde staten en burgemeester en wethouders dragen er zorg voor 

dat in ieder geval de volgende taken voor de in bijlage IV aangewezen 

omgevingsvergunningen en activiteiten waarvoor zij bevoegd gezag zijn 

door een omgevingsdienst worden uitgevoerd: 

 (onder andere: 

– voorbereiden van beschikkingen inzake omgevingsvergunningen, e.d.  

– beoordelen van meldingen 

– toezicht op naleving) 

Verplicht     
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doelen 

Regelgeving Samen-

werking 

Toezicht 

Luchtkwaliteitseisen 

 Grenswaarden inzake luchtkwaliteit (WM Bijlage 2 – grenswaarden) 

5.2.2. Plannen 

     

Artikel WM 5.9 1. Burgemeester en wethouders stellen in de in bijlage 2, voorschrift 13.1, 

[stikstofdioxide - NO2] aangegeven gevallen waarin een plandrempel 

wordt overschreden een plan vast, waarin wordt aangegeven op welke 

wijze en door middel van welke maatregelen voldaan zal worden aan de 

desbetreffende in de bijlage genoemde grenswaarde, binnen de voor die 

waarde gestelde termijn. Zij dragen zorg voor de uitvoering van het plan. 

Verplichte 

taak 

Bandbreedte    

Artikel WM 5.9 

 

 

4. Voor 1 mei van het jaar volgend op het jaar waarin de overschrijding van 

de desbetreffende plandrempel, met inachtneming van de krachtens 

artikel 5.20 gestelde regels, is vastgesteld en gerapporteerd, stellen 

burgemeester en wethouders gedeputeerde staten in kennis van een 

vastgesteld plan als bedoeld in het eerste lid. Voor 1 juli van dat jaar stellen 

gedeputeerde staten Onze Minister in kennis van alle door hen ontvangen 

plannen. 

5. Burgemeester en wethouders rapporteren eenmaal in de drie jaar, voor 1 

mei van het op die periode volgende jaar, aan gedeputeerde staten 

omtrent de voortgang van de uitvoering van een plan of plannen als 

bedoeld in het eerste lid. Voor 1 juli van dat jaar stellen gedeputeerde 

staten Onze Minister in kennis van alle door hen ontvangen 

voortgangsrapportages. 

    Informatie-

plicht 

Artikel WM 5.9 

 

6. Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor dat het plan, bedoeld in 

het eerste lid, in overeenstemming is met een programma als bedoeld in 

artikel 5.12, eerste lid, of 5.13, eerste lid 

     

 

Nationaal programma en overige programma's (luchtkwaliteit SO2) 

Artikel WM 5.12 1. Onze Minister stelt, in overeenstemming met het gevoelen van de 

ministerraad en gehoord de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal, 

met betrekking tot een in bijlage 2 opgenomen grenswaarde die op of na 

het daarbij behorende tijdstip wordt overschreden of dreigt te worden 

overschreden, een programma vast dat gericht is op het bereiken van die 

     



 Taakveld 7.4 Milieubeheer  

Wet/Artikel  Taak Beleids-

doelen 

Regelgeving Samen-

werking 

Toezicht 

grenswaarde. Het programma heeft betrekking op een daarbij aan te 

geven periode van vijf jaar. 

9. De daartoe bevoegde bestuursorganen dragen zorg voor de tijdige 

uitvoering van de maatregelen die in het programma zijn genoemd of 

beschreven 

 

Hoofdwegennet 

Artikel WM 5.12b 

 

3. Voor zover het uitvoeren van de in het eerste lid bedoelde maatregelen 

niet in overeenstemming is met het bestemmingsplan of de 

beheerverordening, geldt het op die maatregelen betrekking hebbende 

onderdeel van het programma, bedoeld in artikel 5.12, eerste lid, als een 

omgevingsvergunning waarbij ten behoeve van een project van nationaal 

belang, met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van 

de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, van het bestemmingsplan 

of de beheersverordening wordt afgeweken. Bij de toepassing van artikel 

2.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht worden onder 

bestemmingsplan of beheersverordening mede de betrokken onderdelen 

van het programma, bedoeld in artikel 5.12, eerste lid, begrepen. 

4. In de gevallen waarin het derde lid van toepassing is, stelt de 

gemeenteraad een bestemmingsplan of een beheersverordening als 

bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening vast overeenkomstig de 

onderdelen van het programma, bedoeld in het derde lid. Dit geschiedt 

binnen een jaar na de datum van inwerkingtreding van de Crisis- en 

herstelwet of, ingeval van een wijziging van dat programma die of nieuw 

programma dat na die datum wordt vastgesteld, binnen een jaar nadat die 

wijziging of dat programma onherroepelijk is geworden. 

5. Voor zover een ontwerp van een bestemmingsplan zijn grondslag vindt in 

de onderdelen van het programma, bedoeld in het derde lid, kunnen 

zienswijzen geen betrekking hebben op dat deel van het ontwerp van het 

bestemmingsplan. 

Verplichte 

taak 

Doel-

voorschrift 
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doelen 

Regelgeving Samen-

werking 

Toezicht 

[interbestuurlijk programma] 

Artikel WM 5.13 6. een of meerdere bestuursorganen gezamenlijk, niet zijnde 

bestuursorganen van het Rijk, kunnen een programma vaststellen dat 

gericht is op het bereiken van een in bijlage 2 opgenomen grenswaarde in 

een bij dat programma aan te wijzen gebied, niet zijnde een krachtens 

artikel 5.12, derde lid, aangewezen of aan te wijzen gebied, waar een 

grenswaarde wordt overschreden of dreigt te worden overschreden. 

     

Artikel WM 5.13 2. Bij de vaststelling van een programma op grond van het eerste lid wordt 

het krachtens artikel 5.12, eerste lid2, vastgestelde programma in acht 

genomen. 

     

Artikel WM 5.13 5. Indien voor een gebied als bedoeld in het eerste lid geen programma als 

bedoeld in dat lid wordt vastgesteld, treffen de betrokken 

bestuursorganen onverwijld de redelijkerwijs mogelijke maatregelen die er 

op gericht zijn de betreffende grenswaarde te bereiken. De artikelen 5.12, 

negende en elfde lid, en 5.14 zijn van overeenkomstige toepassing 

     

Artikel WM 5.14 

 

De daartoe in een programma als bedoeld in artikel 5.12, eerste lid, of 5.13, 

eerste lid, aangewezen bestuursorganen rapporteren jaarlijks voor 1 juli aan 

Onze Minister over de voortgang en uitvoering van een programma en de 

daarin opgenomen maatregelen, ontwikkelingen en besluiten, alsmede over de 

effecten daarvan op de luchtkwaliteit. 

     

 Uitoefening van bevoegdheden of toepassing van wettelijke voorschriften      

Artikel WM 5.16 6. Bestuursorganen maken bij de uitoefening van een in het tweede lid 

bedoelde bevoegdheid of toepassing van een daar bedoeld wettelijk 

voorschrift, welke uitoefening of toepassing gevolgen kan hebben voor de 

luchtkwaliteit, gebruik van een of meer van de volgende gronden en 

maken daarbij aannemelijk: 

a. dat een uitoefening of toepassing, rekening houdend met de effecten op 

de luchtkwaliteit van onlosmakelijk met die uitoefening of toepassing 

samenhangende maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit, niet 

leidt tot het overschrijden, of tot het op of na het tijdstip van ingang 

waarschijnlijk overschrijden, van een in bijlage 2 opgenomen grenswaarde; 

     

 
2  Nationaal plan 
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b.  dat, met inachtneming van het vijfde lid en de krachtens dat lid gestelde 

regels: 

– de concentratie in de buitenlucht van de desbetreffende stof als 

gevolg van die uitoefening of toepassing per saldo verbetert of ten 

minste gelijk blijft, of 

– bij een beperkte toename van de concentratie van de desbetreffende 

stof, door een met die uitoefening of toepassing samenhangende 

maatregel of een door die uitoefening of toepassing optredend effect, 

de luchtkwaliteit per saldo verbetert; 

c. dat een uitoefening of toepassing, rekening houdend met de effecten op 

de luchtkwaliteit van onlosmakelijk met die uitoefening of toepassing 

samenhangende maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit, niet in 

betekenende mate bijdraagt aan de concentratie in de buitenlucht van een 

stof waarvoor in bijlage 2 een grenswaarde is opgenomen; 

d. dat een uitoefening dan wel toepassing is genoemd of beschreven in, dan 

wel betrekking heeft op, een ontwikkeling of voorgenomen besluit welke is 

genoemd of beschreven in, dan wel past binnen of in elk geval niet in strijd 

is met een op grond van artikel 5.12, eerste lid, of artikel 5.13, eerste lid, 

vastgesteld programma. 

2. De in het eerste lid bedoelde bevoegdheden of wettelijke voorschriften zijn 

de bevoegdheden en wettelijke voorschriften, bedoeld in: 

a. de artikelen 1.2, 7.27, 7.35, 7.42 en 8.40, eerste lid; 

b.  de artikelen 9.5.1 en 9.5.6; 

c.  de artikelen 3.1, 3.26 en 3.28 van de Wet ruimtelijke ordening; 

d. artikel 9, eerste lid, van de Tracéwet; 

e. artikel 9 van de Spoedwet wegverbreding; 

f. artikel 2 van de Interimwet stad-en-milieubenadering; 

g.  artikel 2.4 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover 

die bevoegdheid betrekking heeft op: 

– activiteiten met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, 

eerste lid, onder e, van die wet; 

– activiteiten die op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder i, van die 

wet, bij algemene maatregel van bestuur zijn aangewezen, voor zover 
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die activiteiten plaatsvinden binnen een inrichting en voor zover dat 

bij die maatregel is bepaald; 

– gevallen waarin van het bestemmingsplan wordt afgeweken met 

toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van die wet 

of, voor zover daartoe aangewezen bij algemene maatregel van 

bestuur, met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, 

van die wet; 

h. artikel 2.3 van de Crisis- en herstelwet. 

7. Voor de toepassing van het eerste lid, aanhef en onder b, aanhef en sub 2, 

of onder c, voor zover het betreft de onlosmakelijk met een uitoefening of 

toepassing samenhangende maatregelen: 

a.  worden voor iedere stof afzonderlijk de positieve of negatieve effecten 

voor de luchtkwaliteit in beschouwing genomen; 

b.  is er een functionele of geografische samenhang tussen enerzijds het 

gebied of de gebieden waarop de uitoefening van bevoegdheden of de 

toepassing van wettelijke voorschriften, bedoeld in dat lid, betrekking 

heeft, en anderzijds de maatregel of maatregelen die in verband met die 

uitoefening of toepassing wordt of worden genomen; 

c.  worden maatregelen ter vermindering van de concentratie van een stof 

niet later dan gelijktijdig met de te compenseren activiteiten uitgevoerd, 

tenzij een gelijktijdige uitvoering een vermindering van de concentratie van 

die stof op de langere termijn in de weg staat of anderszins niet doelmatig 

is, en 

d.  worden waarborgen getroffen opdat de maatregelen ter vermindering van 

de concentratie van een stof daadwerkelijk worden uitgevoerd. 

 

Milieueffectrapportage 

 § 7.2. Plannen en besluiten ten aanzien waarvan het maken van een 

milieueffectrapport verplicht is 

     

Artikel WM 7.2 

 

AMVB 

8.  Bij algemene maatregel van bestuur worden de activiteiten aangewezen: 

a.  die belangrijke nadelige gevolgen kunnen hebben voor het milieu; 
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b.  ten aanzien waarvan het bevoegd gezag moet beoordelen of zij belangrijke 

nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben. 

3. Terzake van de activiteiten, bedoeld in het eerste lid, worden bij de 

maatregel de categorieën van plannen aangewezen bij de voorbereiding 

waarvan een milieueffectrapport moet worden gemaakt. Een plan wordt 

slechts aangewezen indien het plan het kader vormt voor een besluit als 

bedoeld in het derde of vierde lid. Een plan vormt in elk geval het kader 

voor een zodanig besluit indien in dat plan: 

a.  een locatie of een tracé wordt aangewezen voor die activiteiten, of 

b.  een of meerdere locaties of tracés voor die activiteiten worden 

overwogen. 

4.  Terzake van de activiteiten, bedoeld in het eerste lid, onder a, worden de 

categorieën van besluiten aangewezen bij de voorbereiding waarvan een 

milieueffectrapport moet worden gemaakt. 

5.  Terzake van de activiteiten, bedoeld in het eerste lid, onder b, worden de 

categorieën van besluiten aangewezen in het kader waarvan het bevoegd 

gezag krachtens de artikelen 7.17 of 7.19 moet beoordelen of die 

activiteiten de in dat onderdeel bedoelde gevolgen hebben, en indien dat 

het geval is, bij de voorbereiding waarvan een milieueffectrapport moet 

worden gemaakt. 

Artikel WM 7.2a 9. Een milieueffectrapport wordt gemaakt bij de voorbereiding van een op 

grond van een wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling verplicht vast te 

stellen plan waarvoor, in verband met een daarin opgenomen activiteit, 

een passende beoordeling moet worden gemaakt artikel 2.8, eerste lid, 

van de Wet natuurbescherming. 

Verplichte 

taak 

    

 

MER m.b.t. een plan 

Artikel WM 7.7 10. Het milieueffectrapport dat betrekking heeft op een plan, wordt opgesteld 

door het bevoegd gezag en bevat ten minste: 

a.  een beschrijving van hetgeen met de voorgenomen activiteit wordt 

beoogd; 

b.  een beschrijving van de voorgenomen activiteit, alsmede van de 

alternatieven daarvoor, die redelijkerwijs in beschouwing dienen te 

Verplichte 

taak 

Voorschrift Voorgeschrev

en toepassing 
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worden genomen, en de motivering van de keuze voor de in beschouwing 

genomen alternatieven; 

c.  een overzicht van eerder vastgestelde plannen die betrekking hebben op 

de voorgenomen activiteit en de beschreven alternatieven; 

d.  een beschrijving van de bestaande toestand van het milieu, voor zover de 

voorgenomen activiteit of de beschreven alternatieven daarvoor gevolgen 

kunnen hebben, alsmede van de te verwachten ontwikkeling van dat 

milieu, indien die activiteit noch de alternatieven worden ondernomen; 

e.  een beschrijving van de gevolgen voor het milieu, die de voorgenomen 

activiteit, onderscheidenlijk de beschreven alternatieven kunnen hebben, 

alsmede een motivering van de wijze waarop deze gevolgen zijn bepaald 

en beschreven; 

f.  een vergelijking van de ingevolge onderdeel d beschreven te verwachten 

ontwikkeling van het milieu met de beschreven mogelijke gevolgen voor 

het milieu van de voorgenomen activiteit, alsmede met de beschreven 

mogelijke gevolgen voor het milieu van elk der in beschouwing genomen 

alternatieven; 

g.  een beschrijving van de maatregelen om belangrijke nadelige gevolgen op 

het milieu van de activiteit te voorkomen, te beperken of zoveel mogelijk 

teniet te doen; 

h.  een overzicht van de leemten in de beschrijvingen, bedoeld in de 

onderdelen d en e, ten gevolge van het ontbreken van de benodigde 

gegevens; 

i.  een samenvatting die aan een algemeen publiek voldoende inzicht geeft 

voor de beoordeling van het milieueffectrapport en van de daarin 

beschreven mogelijke gevolgen voor het milieu van de voorgenomen 

activiteit en van de beschreven alternatieven. 

4. AMvB 

Artikel WM 7.8 Alvorens het milieueffectrapport op te stellen, raadpleegt het bevoegd gezag de 

adviseurs en de bestuursorganen die ingevolge het wettelijk voorschrift waarop 

het plan berust bij de voorbereiding van het plan worden betrokken over de 

reikwijdte en het detailniveau van de informatie die gericht is op wat relevant is 
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voor het plan en die op grond van artikel 7.7 in het milieueffectrapport moet 

worden opgenomen. 

Artikel WM 7.14 5. In of bij het plan wordt in ieder geval vermeld: 

a. de wijze waarop rekening is gehouden met de in het milieueffectrapport 

beschreven mogelijke gevolgen voor het milieu van de activiteit waarop 

het plan betrekking heeft; 

b.  hetgeen is overwogen omtrent de in het milieueffectrapport beschreven 

alternatieven; 

c.  hetgeen is overwogen omtrent de bij het ontwerp van het plan terzake van 

het milieueffectrapport naar voren gebrachte zienswijzen; 

d.  hetgeen is overwogen omtrent het door de commissie overeenkomstig 

artikel 7.12 uitgebrachte advies. 

     

Artikel WM 7.17 

 

6. Behoudens in het geval dat toepassing is gegeven aan artikel 7.16, vijfde 

lid, neemt het bevoegd gezag uiterlijk zes weken na de datum van 

ontvangst een beslissing omtrent de vraag of bij de voorbereiding van het 

betrokken besluit voor de activiteit, vanwege de belangrijke nadelige 

gevolgen die zij voor het milieu kan hebben, een milieueffectrapport moet 

worden gemaakt. 

     

 

MER-besluit 

Artikel WM 7.37 In het besluit wordt in ieder geval vermeld: 

a.  de wijze waarop rekening is gehouden met de in het milieueffectrapport 

beschreven mogelijke gevolgen voor het milieu van de activiteit waarop 

het besluit betrekking heeft; 

b.  hetgeen is overwogen omtrent de in het milieueffectrapport beschreven 

alternatieven; 

c.  hetgeen is overwogen omtrent de overeenkomstig artikel 7.32 ter zake van 

het milieueffectrapport naar voren gebrachte zienswijzen; 

d.  elke aan het besluit verbonden milieuvoorwaarde; 

e.  voor zover van toepassing, een beschrijving van alle kenmerken van de 

activiteit en de geplande maatregelen om belangrijke nadelige gevolgen 

voor het milieu te vermijden, te voorkomen of te beperken en, indien 

Verplichte 

taak 
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mogelijk, te compenseren en, met het oog daarop, op welk moment de 

maatregelen gerealiseerd dienen te zijn; 

f.  in voorkomend geval, elke monitoringsmaatregel, procedure voor de 

monitoring en wijze van monitoring van die gevolgen waarvoor het 

bevoegd gezag monitoring noodzakelijk acht, waarbij het soort parameters 

dat wordt gemonitord en de looptijd van de monitoring evenredig moeten 

zijn met de aard, de locatie en de omvang van de activiteit en met het 

belang van de gevolgen voor het milieu 

 

H. 8 Inrichtingen 

Artikel WM 8.40a 7.  Indien bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in 

artikel 8.40 een verplichting is opgenomen voor degene die de inrichting 

drijft, om daarbij aangegeven maatregelen te treffen, kan daarbij worden 

bepaald dat diegene in plaats daarvan andere maatregelen kan treffen, 

wanneer met die andere maatregelen ten minste een gelijkwaardig niveau 

van bescherming van het milieu wordt bereikt. 

8.  Degene die de inrichting drijft dient een aanvraag in tot het kunnen treffen 

van andere maatregelen bij het bestuursorgaan, aangegeven bij de 

algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het eerste lid, welke aanvraag 

gegevens bevat waaruit blijkt dat met die andere maatregelen ten minste 

een gelijkwaardig niveau van bescherming van het milieu wordt bereikt. 

     

Artikel WM 8.42 9. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 8.40 

kan met betrekking tot daarbij aangegeven onderwerpen de verplichting 

worden opgelegd te voldoen aan voorschriften die nodig zijn ter 

bescherming van het milieu, gesteld door een bij die maatregel 

aangegeven bestuursorgaan. 

10. Het bestuursorgaan, bedoeld in het eerste lid, kan voorschriften stellen die 

afwijken van de regels, gesteld bij of krachtens de maatregel, bedoeld in 

dat lid, indien dat bij of krachtens die maatregel is bepaald. Bij of krachtens 

de maatregel kan worden bepaald in welke mate de voorschriften kunnen 

afwijken en kan worden bepaald dat slechts kan worden afgeweken in 

daarbij aangegeven categorieën van gevallen. 
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11. Het bestuursorgaan kan de voorschriften aanvullen, wijzigen of intrekken 

indien dat nodig is ter bescherming van het milieu 

Artikel WM 8.42a Het bevoegd gezag kan voorschriften aan een omgevingsvergunning voor een 

inrichting verbinden die afwijken van de regels, gesteld bij of krachtens een 

algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 8.40, indien dat bij of 

krachtens die maatregel is bepaald. Bij of krachtens de maatregel kan worden 

bepaald in welke mate de voorschriften kunnen afwijken en kan worden 

bepaald dat slechts kan worden afgeweken in daarbij aangegeven categorieën 

van gevallen. 

     

 

H 11. Geluid 

Artikel WM 11.6 12. Burgemeester en wethouders van gemeenten die behoren tot krachtens 

artikel 11.5 aangewezen agglomeraties, stellen geluidsbelastingkaarten 

vast die betrekking hebben op de geluidsbelasting en de geluidsbelasting 

Lnight vanwege: 

a.  wegen, daaronder begrepen spoorwegen die deel uitmaken van een weg; 

b.  spoorwegen die niet deel uitmaken van een weg; 

c.  luchthavens als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet luchtvaart; 

d.  de luchthaven Schiphol, bedoeld in hoofdstuk 8 van de Wet luchtvaart; 

e.  inrichtingen of verzamelingen van inrichtingen. 

6.  De geluidsbelastingkaarten geven ten minste een weergave van: 

a.  de geluidsbelasting en de geluidsbelasting Lnight veroorzaakt door de in het 

eerste, tweede onderscheidenlijk vierde lid, bedoelde geluidsbronnen in 

het kalenderjaar voorafgaand aan dat van de vaststelling van de 

geluidsbelastingkaart; 

b.  het aantal geluidsgevoelige objecten en bewoners van woningen die aan 

bepaalde waarden van de geluidsbelasting en de geluidsbelasting Lnight 

worden blootgesteld. 

Verplichte 

taak 

Voorschrift Voorgeschrev

en toepassing 

  

 AMvB 

7.  Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels 

gesteld omtrent de inhoud, vormgeving en inrichting van 
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geluidsbelastingkaarten, welke regels kunnen verschillen voor wegen en 

spoorwegen als bedoeld in het eerste en tweede lid en agglomeraties. 

Artikel 11.12 13.  Gedeputeerde staten stellen vóór 18 juli 2013 aan de hand van de 

geluidsbelastingkaarten, bedoeld in artikel 11.6, tweede lid, een actieplan 

vast met betrekking tot de krachtens artikel 11.4, tweede lid, 

gepubliceerde delen van wegen en spoorwegen. Indien er sprake is van 

een belangrijke ontwikkeling die van invloed is op de geluidhindersituatie, 

en daarnaast ten minste elke vijf jaar na de vaststelling, wordt het 

actieplan opnieuw overwogen en zo nodig aangepast. 

14.  Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op burgemeester en 

wethouders van gemeenten die behoren tot krachtens artikel 11.5 

aangewezen agglomeraties, met dien verstande dat het actieplan 

betrekking heeft op de in artikel 11.6, vierde lid, bedoelde geluidsbronnen. 

     

Artikel 11.13 AMvB actieplannen      

 Hoofdstuk 12. Verslag-, registratie- en meetverplichtingen 

Titel 12.1. Registers beschermde gebieden 

     

Artikel WM 12.10 (Externe veiligheid) 

15.  Onze Minister, Onze Minister van Economische Zaken, provinciale 

besturen, gemeentebesturen alsmede beheerders als bedoeld in artikel 1.1 

van de Waterwet, dragen er zorg voor dat overeenkomstig artikel 6 van de 

kaderrichtlijn water één of meer registers worden bijgehouden van de in 

bijlage IV van de kaderrichtlijn water bedoelde beschermde gebieden, voor 

zover die gebieden onder hun beheer vallen. 

16.  Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden 

gesteld aangaande de registers. Daarbij kan, in afwijking van het eerste lid, 

worden voorzien in de mogelijkheid dat de registratie van beschermde 

gebieden wordt gedaan door provinciale besturen dan wel Onze in het 

eerste lid genoemde ministers, mede als het gaat om gebieden die in 

beheer zijn bij andere bestuursorganen. 

     

Artikel WM 12.13 17.  Het bevoegd gezag is verplicht gegevens over externe veiligheid aan de 

instantie, bedoeld in artikel 12.12, derde lid, te verstrekken, evenals de 

wijzigingen die in deze gegevens optreden. 

Verplichte 

taak 
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18.  Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld 

met betrekking tot de te verstrekken gegevens. 

19.  Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld omtrent het 

tijdstip waarop de gegevens, bedoeld in het eerste lid, dienen te worden 

verstrekt. 

20.  Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld met betrekking tot 

de wijze waarop de gegevens door het bevoegd gezag aan de instantie, 

bedoeld in artikel 12.12, derde lid, worden verstrekt. 

 Hoofdstuk 17. Maatregelen in bijzondere omstandigheden 

Titel 17.1. Maatregelen bij een ongewoon voorval 

     

Artikel WM 17.2,3 Het bestuursorgaan dat een melding als bedoeld in het eerste of tweede lid 

ontvangt, geeft van die melding en de daarbij verstrekte gegevens onverwijld 

kennis aan: 

a.  de burgemeesters van de betrokken gemeenten; 

b.  de inspecteur; 

c.  de voorzitters van de betrokken veiligheidsregio’s in de gevallen dat de 

gevolgen van het voorval zich voordoen dan wel kunnen voordoen buiten 

de grenzen van de gemeente waar de inrichting geheel of in hoofdzaak is 

gelegen; 

d.  gedeputeerde staten van de betrokken provincie in de gevallen dat het 

voorval verontreiniging of aantasting van de bodem tot gevolg heeft; 

e.  andere bestuursorganen of overheidsdiensten, die direct belang hebben bij 

een onverwijlde mededeling. 

     

Artikel WM 17.2,3 Het bestuursorgaan dat een melding als bedoeld in het eerste of tweede lid 

ontvangt, geeft van die melding en de daarbij verstrekte gegevens onverwijld 

kennis aan: 

a.  de burgemeesters van de betrokken gemeenten; 

b.  de inspecteur; 

c.  de voorzitters van de betrokken veiligheidsregio’s in de gevallen dat de 

gevolgen van het voorval zich voordoen dan wel kunnen voordoen buiten 

de grenzen van de gemeente waar de inrichting geheel of in hoofdzaak is 

gelegen; 
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d.  gedeputeerde staten van de betrokken provincie in de gevallen dat het 

voorval verontreiniging of aantasting van de bodem tot gevolg heeft; 

e.  andere bestuursorganen of overheidsdiensten, die direct belang hebben bij 

een onverwijlde mededeling. 

Artikel WM 17.10 8. Het bevoegd gezag kan degene die een activiteit verricht, waardoor zich 

milieuschade of een onmiddellijke dreiging daarvan voordoet: 

a.  verplichten informatie te verstrekken over een onmiddellijke dreiging van 

milieuschade of in gevallen waarin een dergelijke dreiging vermoed wordt; 

b.  verplichten aanvullende gegevens te verstrekken over elke milieuschade 

die zich heeft voorgedaan; 

c.  verplichten de nodige preventieve of herstelmaatregelen te treffen; 

d.  instructies geven met betrekking tot de maatregelen, bedoeld onder c. 

9.  Het bevoegd gezag kan zelf elke maatregel als bedoeld in artikel 17.13, 

eerste lid, alsmede de nodige preventieve of herstelmaatregelen treffen of 

de uitvoering daarvan opdragen aan derden. 

     

Artikel WM 17.12 Bij dreigende milieuschade: 

10.  Het bevoegd gezag informeert onverwijld de bestuursorganen of 

overheidsdiensten, bedoeld in artikel 17.2, derde lid. 

11.  Het bevoegd gezag verplicht degene die de activiteit verricht onmiddellijk 

de nodige maatregelen te treffen. 

12.  Het bevoegd gezag stelt belanghebbenden, respectievelijk de 

bestuursorganen of overheidsdiensten, bedoeld in artikel 17.2, derde lid, in 

de gelegenheid hun zienswijze naar voren te brengen, respectievelijk 

advies uit te brengen over het ontwerp van het te nemen besluit, bedoeld 

in het vierde lid, tenzij de situatie zo spoedeisend is dat een zienswijze of 

advies niet kan worden afgewacht. 

13.  Het bevoegd gezag betrekt bij de beslissing, bedoeld in het vierde lid, de 

naar voren gebrachte zienswijzen en houdt bij die beslissing rekening met 

de uitgebrachte adviezen. Van de beschikking wordt mededeling gedaan 

aan de bestuursorganen of overheidsdiensten, bedoeld in artikel 17.2, 

derde lid. 

     

Artikel WM17.13 Bij ontstane milieuschade:      
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3. Het bevoegd gezag informeert onverwijld de bestuursorganen of 

overheidsdiensten, bedoeld in artikel 17.2, derde lid, alsmede in het geval 

de milieuschade zich voordoet of kan voordoen buiten de grenzen van 

Nederland Onze Minister. 

4. Onze Minister informeert na ontvangst van de informatie als bedoeld in 

het derde lid de regering van het betrokken land of een door die regering 

aan te wijzen autoriteit of instantie. 

5. Het bevoegd gezag verplicht degene die de activiteit verricht onmiddellijk 

de nodige maatregelen te treffen. Artikel 17.12, vijfde en zesde lid, is van 

overeenkomstige toepassing. 

Artikel WM 17.14  21.  Het bevoegd gezag stelt vast wie de activiteit verricht waardoor 

milieuschade of de onmiddellijke dreiging daarvan wordt veroorzaakt, 

alsmede de omvang van de milieuschade. Artikel 17.13, derde en vierde 

lid, is van overeenkomstige toepassing. 

22.  Indien niet kan worden vastgesteld wie de activiteit verricht waardoor de 

milieuschade of de onmiddellijke dreiging daarvan wordt veroorzaakt, 

beslist het bevoegd gezag of het krachtens het bepaalde in deze titel 

maatregelen treft. Artikel 17.10, derde lid, is van overeenkomstige 

toepassing. 

23.  Het bevoegd gezag beslist op een verzoek tot instemming als bedoeld in 

artikel 17.13, zesde lid, welke herstelmaatregelen in overeenstemming met 

bijlage II bij EG-richtlijn milieuaansprakelijkheid door degene die de 

activiteit verricht worden getroffen. Het bevoegd gezag kan verlangen dat 

bij of ter aanvulling op dit verzoek een beoordeling van de omvang van de 

schade wordt verstrekt. 

     

 

Handhaving 

Artikel WM 18,2 24. Het bestuursorgaan dat ingevolge artikel 8.41, tweede lid, onder a, het 

orgaan is waaraan de melding wordt gericht, dan wel in andere gevallen 

burgemeester en wethouders van de gemeente waarin de inrichting geheel 

of in hoofdzaak zal zijn of is gelegen, hebben tot taak: 

a.  zorg te dragen voor de bestuursrechtelijke handhaving van de 

voorschriften die voor degene die de inrichting drijft, gelden op grond van: 

Verplichte 

taak 

   Interve-

niërend 

toezicht 
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25. het bepaalde bij of krachtens deze wet en de in artikel 13.1, tweede lid, 

genoemde wetten, voor zover dat bij of krachtens die wetten is bepaald; 

26. de EG-verordening PRTR; 

27. de EG-verordening registratie, evaluatie en autorisatie van chemische 

stoffen; 

28. De EG-verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en 

mengsels; 

b.  gegevens die met het oog op de uitoefening van de taak als bedoeld onder 

a van belang zijn te verzamelen en te registreren; 

c.  klachten die betrekking hebben op de naleving van het met betrekking tot 

de inrichting bij of krachtens de betrokken wetten bepaalde, te 

behandelen. 

Artikel WM 18,12a 29.  Voor zover artikel 5.2, eerste lid, onder a, van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht niet van toepassing is, hebben Onze betrokken Minister, 

gedeputeerde staten, burgemeester en wethouders en het bestuursorgaan 

dat tot verlening van vergunningen als bedoeld in artikel 6.2 van de 

Waterwet bevoegd is tot taak zorg te dragen voor de bestuursrechtelijke 

handhaving van de artikelen 1.1a en 10.1. 

30. Gedeputeerde staten, burgemeester en wethouders en het 

bestuursorgaan dat tot verlening van vergunningen als bedoeld in artikel 

6.2 van de Waterwet bevoegd is hebben tot taak zorg te dragen voor de 

bestuursrechtelijke handhaving van het bepaalde bij of krachtens de 

artikelen 10.2 en 10.54. 

Verplichte 

taak 

    

Artikel WM 18.2d 31.  Voor zover artikel 5.2, eerste lid, onder a, van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht niet van toepassing is, hebben burgemeester en 

wethouders tot taak zorg te dragen voor de bestuursrechtelijke 

handhaving van de verplichtingen, gesteld bij of krachtens: 

a. de afvalstoffenverordening; 

b.  artikel 10.29; 

c.  artikel 10.52. 

32. Burgemeester en wethouders hebben tevens tot taak zorg te dragen voor 

de bestuursrechtelijke handhaving buiten een inrichting van de bij of 
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krachtens hoofdstuk 10 gestelde verplichtingen, voor zover zij betrekking 

hebben op: 

a. het zich ontdoen van afvalwater als bedoeld in artikel 10.32; 

b.  het zich ontdoen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen als 

bedoeld in artikel 10.37; 

c.  het zich ontdoen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen als 

bedoeld in artikel 10.51. 

 

Hoofdstuk 19. Openbaarheid van milieu-informatie 

Artikel WM 19.1c Onverminderd artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur verstrekt een 

bestuursorgaan uit eigen beweging informatie over de openbare 

verantwoordelijkheden en functies die het heeft alsmede de openbare diensten 

die het verleent met betrekking tot het milieu 

Verplichte 

taak 

    

Artikel Wm 19.2,1 In het geval van een gebeurtenis waardoor een onmiddellijke bedreiging van 

het leven of de gezondheid van personen, van het milieu of van grote materiële 

belangen is ontstaan, verstrekt de burgemeester voor zover deze informatie 

niet reeds ingevolge artikel 7 van de Wet veiligheidsregio’s of een ander 

wettelijk voorschrift moet worden verstrekt, aan de personen die getroffen 

kunnen worden, terstond op passende wijze alle informatie over de 

maatregelen die zijn getroffen ter voorkoming en beperking van de bedreiging 

en de daaruit voortvloeiende nadelige gevolgen en de daartoe door die 

personen te volgen gedragslijn. In geval van een situatie als bedoeld in artikel 39 

van de Wet veiligheidsregio’s wordt de informatie verstrekt door de voorzitter 

van de veiligheidsregio. 

 Voorschrift Voorgeschrev

en 

samenwerkin

g 

Voorgesch
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toepassin

g 
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ng 

H 21. Verdere bepalingen 

Artikel 21.1 33.  Burgemeester en wethouders, gedeputeerde staten en ieder Onzer 

betrokken Ministers doen jaarlijks verslag aan onderscheidenlijk de 

gemeenteraad, provinciale staten en de Staten-Generaal over hun beleid 

met betrekking tot de uitvoering van de hoofdstukken 8, 13 en 18 en 

paragraaf 14.1 van deze wet. Burgemeester en wethouders en 

gedeputeerde staten zenden het verslag gelijktijdig met de aanbieding aan 

de gemeenteraad, onderscheidenlijk provinciale staten, aan de inspecteur. 

34.  Zij vermelden in hun verslag in ieder geval: 

Verplichte 

taak 

   Informatiepl

icht 
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a.  het aantal malen dat in de periode waarop het verslag betrekking heeft, de 

termijnen zijn overschreden, die ingevolge artikel 3:18 van de Algemene 

wet bestuursrecht gelden voor het geven van de beschikking, de oorzaken 

daarvan en de maatregelen die zij hebben getroffen of zullen treffen om 

het overschrijden van die termijnen zo veel mogelijk te voorkomen; 

b.  afzonderlijk de wijze waarop zij de in het eerste lid genoemde 

hoofdstukken van deze wet hebben uitgevoerd ten aanzien van 

inrichtingen die geheel of gedeeltelijk gedreven worden door 

onderscheidenlijk de betrokken gemeente, de betrokken provincie of het 

rijk. 

Artikel 21.3 Het bevoegd gezag voor het milieueffectrapport verstrekt Onze Minister, 

telkens vóór een door hem te bepalen tijdstip, de bij dat gezag beschikbare 

gegevens, die van belang zijn voor het naleven van de in artikel 12, tweede lid, 

van de mer-richtlijn opgenomen verplichtingen tot informatieverstrekking. 

     

 

Bodembescherming 

 Onderstaande heeft betrekking op de circa 25 gemeenten die bevoegd gezag 

zijn voor de WB (Besluit aanwijzing bevoegdgezaggemeenten Wet 

bodembescherming 2000) 

     

Artikel 33 

(alle gemeenten) 

De burgemeester van een gemeente waar zich een verontreiniging of een 

aantasting als bedoeld in artikel 30 voordoet dan wel de directe gevolgen 

daarvan zich voordoen kan gedeputeerde staten onderscheidenlijk Onze 

commissaris verzoeken aan de in artikel 30 bedoelde maatregelen toepassing te 

geven.  

     

Artikel WB 41 

(alle gemeenten) 

Burgemeester en wethouders doen aan gedeputeerde staten opgave van de 

hun bekende en binnen het grondgebied van hun gemeente gelegen 

onderzoeksgevallen en gevallen van ernstige verontreiniging. Burgemeester en 

wethouders stellen degene op wiens grondgebied zich een geval voordoet als 

bedoeld in de eerste volzin daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.  

Verplicht     

Artikel 53 35. Burgemeester en wethouders kunnen gedeputeerde staten verzoeken hen 

te belasten met het onderzoek van onderzoeksgevallen, het 

saneringsonderzoek of de sanering van gevallen van ernstige 

verontreiniging, voor zover zodanig onderzoek of sanering door of 

     



 Taakveld 7.4 Milieubeheer  

Wet/Artikel  Taak Beleids-

doelen 

Regelgeving Samen-

werking 

Toezicht 

vanwege gedeputeerde staten op het grondgebied van hun gemeente zal 

worden uitgevoerd.  

 

Onderzoek in het belang van de bescherming van de bodem  

Artikel 70 Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat in bij die 

maatregel aan te geven gevallen daarbij aangewezen bestuursorganen, indien 

zij in het belang van de bescherming van de bodem een onderzoek ter plaatse 

nodig oordelen, aan de rechthebbenden ten aanzien van het gedeelte van de 

bodem waar dat onderzoek wordt ingesteld, de verplichting op kunnen leggen 

het verrichten van het onderzoek, zomede het aanbrengen, het aanwezig zijn, 

het onderhoud, het gebruik en het verwijderen van de voor dat onderzoek 

nodige middelen te gedogen, onverminderd het recht van deze 

rechthebbenden op schadevergoeding.  

     

 

Financiële bepalingen 

Schadevergoedingen 

Artikel WB 73 De schade ten gevolge van een onderzoek als bedoeld in artikel 70 

onderscheidenlijk artikel 71, wordt vergoed door het gezag dat de verplichting 

tot het gedogen van dat onderzoek heeft opgelegd, onderscheidenlijk door 

degene op wiens verzoek een zodanige verplichting is opgelegd. De vordering 

tot schadevergoeding staat ter kennisneming van het gerecht binnen het 

rechtsgebied waarvan het onderzoek is verricht.  

     

Artikel WB 74 36. De schade ten gevolge van een bevel als bedoeld in artikel 30, derde of 

vierde lid, of artikel 49 j° artikel 30, derde of vierde lid, wordt vergoed door 

gedeputeerde staten of door burgemeester en wethouders die het bevel 

hebben gegeven.  

     

Artikel WB 87a 14. Op verzoek van Onze Minister doen gedeputeerde staten verslag over:  

a. de uitvoering van deze wet op hun grondgebied, en 

b. de voortgang van de uitvoering van de bodemsaneringsoperatie.  

15. bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden 

gesteld omtrent de wijze waarop het verslag, bedoeld in het eerste lid, 

wordt gedaan, alsmede omtrent de gegevens die daarbij worden verstrekt.  

     



 Taakveld 7.4 Milieubeheer  

Wet/Artikel  Taak Beleids-

doelen 

Regelgeving Samen-

werking 

Toezicht 

 

Straling 

Afdeling 3. Inbezitneming van splijtstoffen en ertsen  

Kernenergiewet 

Artikel  22 

37. Ieder, die zonder daartoe bevoegd te zijn splijtstoffen of ertsen, dan wel 

stoffen, waarvan hij redelijkerwijs moet vermoeden, dat het splijtstoffen of 

ertsen zijn, onder zich heeft of krijgt, is verplicht daarvan terstond aangifte 

te doen bij de Autoriteit.  

38. De Autoriteit geeft van de gedane aangifte kennis aan de burgemeester 

van de gemeente, waar die goederen zich bevinden.  

     

Artikel 33 39. Ieder, die zonder daartoe bevoegd te zijn radioactieve stoffen dan wel 

stoffen, waarvan hij redelijkerwijs moet vermoeden dat het radioactieve 

stoffen zijn, onder zich heeft of krijgt, is verplicht daarvan terstond aangifte 

te doen bij de Autoriteit.  

40. De Autoriteit geeft van de gedane aangifte kennis aan de burgemeester 

van de gemeente, waar die goederen zich bevinden.  

     

 

Afdeling 2. Organisatie en coördinatie  

Artikel 40 41. Onze Minister en Onze Minister wie het aangaat, zijn verantwoordelijk 

voor de voorbereiding van de organisatie ten behoeve van een doelmatige 

bestrijding van ongevallen binnen of buiten Nederland met categorie A-

objecten en voor de coördinatie van die bestrijding. Zij bevorderen voorts 

in het bijzonder het houden van oefeningen en de totstandkoming van 

afspraken, die nodig zijn voor een doelmatige bestrijding van deze 

ongevallen.  

42. Het bestuur van de veiligheidsregio is verantwoordelijk voor de 

voorbereiding van de organisatie ten behoeve van een doelmatige 

bestrijding van ongevallen met categorie B-objecten. De burgemeester is 

verantwoordelijk voor de coördinatie van die bestrijding.  

     

Artikel 42 43. Onze Minister kan, na overleg met Onze Minister wie het aangaat, gelet op 

de meer dan plaatselijke betekenis van een ongeval met een categorie B-

object, zoveel mogelijk na overleg met de burgemeester van de gemeente 

waar zich dat ongeval heeft voorgedaan en de voorzitter van de 

     



 Taakveld 7.4 Milieubeheer  

Wet/Artikel  Taak Beleids-

doelen 

Regelgeving Samen-

werking 

Toezicht 

veiligheidsregio, besluiten dat een ongeval met een categorie B-object 

wordt bestreden als een ongeval met een categorie A-object.  

44. De burgemeester van de gemeente waar zich dat ongeval heeft 

voorgedaan, of de voorzitter van de veiligheidsregio kan Onze Minister 

verzoeken gebruik te maken van de bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid.  

 

Afdeling 4. Regels en maatregelen bij een ongeval met een categorie A- of een categorie B-object 

Artikel KW 49c 

 

 

De burgemeester deelt de bevelen en algemeen verbindende voorschriften die 

hij op grond van artikel 175 onderscheidenlijk 176 van de Gemeentewet bij een 

ongeval met een categorie B-object heeft gegeven, onmiddellijk mee aan Onze 

Minister, Onze Minister wie het aangaat, de commissaris van de Koning en de 

Autoriteit.  

     

 

Ongediertebestrijding 

Artikel WW 3.68 45. Een te bouwen bouwwerk is zodanig dat het binnendringen van ratten en 

muizen wordt tegengegaan.  

     

Artikel WW 3.72 46. en bestaand bouwwerk is zodanig dat het binnendringen van ratten en 

muizen wordt tegengegaan. 

     

 

Regionale Uitvoeringsdiensten 

Besluit Omgevingsrecht 

Artikel BO 7.1. 

47. Gedeputeerde staten en burgemeester en wethouders dragen er zorg voor 

dat in ieder geval de volgende taken voor de in bijlage IV aangewezen 

omgevingsvergunningen en activiteiten waarvoor zij bevoegd gezag zijn 

door een omgevingsdienst worden uitgevoerd: 

 (onder andere: 

– voorbereiden van beschikkingen inzake omgevingsvergunningen, e.d.  

– beoordelen van meldingen 

– toezicht op naleving) 

Verplichte 

taak 

    

 

 

  



 

 

1. .Scope taakveld 

 
Toelichting 
7.5 – Begraafplaatsen en crematoria 
Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken op het terrein van de lijkbezorging:  

– Begraafplaatsen en crematoria; 

– lijkschouw;  

– baten begraafplaatsen;  

– baten afkoopsommen grafrechten;  

Tot dit taakveld behoort niet:  

– registratie van overlijden, dit hoort thuis onder taakveld 0.2. 
 
Wettelijk kader 
▪ Wet op de lijkbezorging 

  

Factsheet bepaling beleidsvrijheid  

Gemeenten 

Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 



2. Analyse bevindingen op niveau taakveld 

 

Taakveld: 7.5 – Begraafplaatsen en crematoria 

Samenvatting gehele 
taakveld 

Sprake is van een verplichte taak die voortvloeit vanuit de wet op de lijkbezorging. 

De wet omschrijft een globale dimensionering van beleidsdoelen. Er is geen 

beperking opgelegd in de verordenende bevoegdheid en voor samenwerking en 

toezicht gelden geen voorschriften. 
De beleidsvrijheid op dit taakveld is gering. 

Bij dit taakveld gelden geen regionale of samenwerkingsverplichtingen. 

De argumenten voor taaktoedeling zijn niet expliciet benoemd. 

Niet bekend is of sprake is geweest van experimenten in de uitvoering van dit 

taakveld voorafgaand aan de vaststelling van de wettelijke kaders.  

Het financiële arrangement behorend bij dit taakveld is dat het bekostigd wordt 

uit de Algemene Uitkering. Er zijn geen overgangsbepalingen opgenomen in de 

rechtsbesluiten.  

 

Aspect 1: Decentrale 
autonomie gemeten 
aan de hand van 
beleidsvrijheid 

 De meeste taken die onder dit taakveld vallen zijn verplicht. Het zijn taken met 

veel voorschriften op de dimensie regelgeving. De gemeente heeft wel 

vrijheidsgraden zitten wel bij de invulling van een begraafplaats, e.v.t. in 

samenwerking met andere gemeenten. 
 

Score beleidsvrijheid:  

- Verplichte taken met veel voorschriften:  Gering beleidsvrij 

Taak 

Verplichte 

taak 

 

Beleids-

doelen 

Dimensione

ring 

 

Regelgeving 

Verordenende 

bevoegdheid 

 

Samen-

werking 

Geen voor-

schriften 

Toezicht 

Interve-

niërend 

toezicht 

 

Aspect 2: Toedeling 
van bevoegdheden 
aan 
bestuursorganen 

Voorgeschreven toepassing 

 
 

Aspect 3: Regionaal 
bestuur 

Geen voorschriften  

Aspect 4: 
Beleidscriteria voor 
taaktoedeling 

  

 Democratische controle Onbekend 

 Schaal van de taak Onbekend 

 Nabijheid Onbekend 

 Doelmatigheid en effectiviteit Onbekend 



 Anders: Niet genoemd 

Aspect 5: 
Uitvoeringsformat 

 
 

 

 Reeds implementatie voorafgaand aan wet? Onbekend 

 Invloed uitvoeringsformat op wettelijke inrichting Onbekend 

Aspect 6: 
Basisprincipes voor 
de financiële 
arrangementen 

 
 

 

 In retrospectief een goede kosteninschatting gemaakt? Onbekend 

 Financiële overgangsbepalingen? Niet aangetroffen 

 Vorm overgangsarrangement Niet aangetroffen 

 Actueel financieel arrangement Niet aangetroffen 

Bronnen:  
Zie onderliggende analyse 

 

Taakveld: 7.5 

Wet:    

Aspect 1: 
Decentrale 
autonomie 
gemeten aan de 
hand van 
beleidsvrijheid 

 Score beleidsvrijheid:  

- Verplichte taken met veel voorschriften:  Geringe beleidsvrij 
 

Taak 

Verplichte 

taak  

 

Beleids-

doelen 

Dimensione

ring 

Regelgeving 

Verordenende 

bevoegdheid 

Samen-

werking 

Geen voor-

schriften 

Toezicht 

Geen 

toezicht 

 

Aspect 2: 
Toedeling van 
bevoegdheden 
aan 
bestuursorganen 

Verplichte taak / Optionele inzet 

 
 

Aspect 3: 
Regionaal bestuur 

Geen voorschriften  

Aspect 4: 
Beleidscriteria 

Bron: Nota van toelichting bij rechtsbesluit (bijlage 1 en 2)  



voor 
taaktoedeling 

 Democratische controle Onbekend, geen nadere toelichting hierop in nota van toelichting bij 
rechtsbesluit of andere bronnen. 

 Schaal van de taak Onbekend, geen nadere toelichting hierop in nota van toelichting bij 
rechtsbesluit of andere bronnen. 

 Nabijheid Onbekend, geen nadere toelichting hierop in nota van toelichting bij 
rechtsbesluit of andere bronnen. 

 Doelmatigheid en effectiviteit Onbekend, geen nadere toelichting hierop in nota van toelichting bij 
rechtsbesluit of andere bronnen. 

 Anders: Niet genoemd 

Aspect 5: 
Uitvoeringsforma
t 

  

 Reeds implementatie voorafgaand aan wet? Onbekend, blijkt niet uit nota van toelichting bij rechtsbesluit 

 Invloed uitvoeringsformat op wettelijke inrichting Niet van toepassing 

Aspect 6: 
Basisprincipes 
voor de financiële 
arrangementen 

  

 In retrospectief een goede kosteninschatting gemaakt? Onbekend, blijkt niet uit bestudeerde documenten dat dit wel of niet het geval 
is. 

 Financiële overgangsbepalingen? Nee.  

 Vorm overgangsarrangement  
 

 Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 

Wet/Artikel  Taak Beleids-

doelen 

Regelgeving Samen-

werking 

Toezicht 

SAMENVATTING Sprake is van een verplichte taak die voortvloeit vanuit de wet op de lijkbezorging. De 

wet omschrijft een globale dimensionering van beleidsdoelen. Er is geen beperking 

opgelegd in de verordenende bevoegdheid en voor samenwerking en toezicht gelden 

geen voorschriften. 

Verplichte 

taak 

Dimensione

ring 

Verordenende 

bevoegdheid 

Geen voor-

schriften 

Geen 

toezicht 

 

INVENTARISATIE Regeling      

 

 



 Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 

Wet/Artikel  Taak Beleids-

doelen 

Regelgeving Samen-

werking 

Toezicht 

Wet op de lijkbezorging 

Artikel 4 Burgemeester en wethouders verschaffen gelegenheid tot het doen schouwen van 

lijken. Zij benoemen een of meer gemeentelijke lijkschouwers. 

Verplichte 

taak 

    

Artikel 22 De kosten, verbonden aan de bezorging van lijken waarvoor de burgemeester zorg 

draagt, daaronder begrepen lijken die uit zee worden aangebracht, komen ten laste 

van de gemeente. Voor zover zij door de bij de lijken gevonden, niet klaarblijkelijk aan 

anderen toebehorende goederen of gelden niet kunnen worden gedekt, kan de 

gemeente die kosten verhalen op de nalatenschap en, bij ongenoegzaamheid van 

deze, op de bloed- en aanverwanten, die krachtens de artikelen 392-396 van Boek I 

van het Burgerlijk Wetboek tot onderhoud van de overledene verplicht zouden zijn 

geweest, dan wel de werkgever indien en voor zover kosten van de lijkbezorging op 

grond van artikel 720, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voor diens 

rekening komen. Paragraaf 6.5 van de Participatiewet is voor zover mogelijk van 

overeenkomstige toepassing. 

     

Artikel 23 1. Indien een lijk is besmet met een infectueus of giftig agens of een infectueuze of 

giftige stof, of een gegrond vermoeden daarvan bestaat, waardoor een ernstig 

gevaar voor de volksgezondheid kan ontstaan, kan de burgemeester, na advies 

van de gemeentelijke gezondheidsdienst, bedoeld in artikel 17 van de Wet 

publieke gezondheid, maatregelen treffen om dit gevaar af te wenden. 

Aanbevolen 

taak 

    

Artikel 29 1. Een lijk wordt slechts opgegraven met vergunning van de burgemeester van de 

gemeente waarin het is begraven, en, indien het een particulier graf betreft, met 

toestemming van de rechthebbende op het graf. 

2. Aan de vergunning verbindt de burgemeester de nodige voorschriften 

betreffende geneeskundig toezicht alsmede vervoer en bestemming van het lijk. 

     

Artikel 31 5. Ten minste twee maanden voordat een graf van een onbekende wordt geruimd, 

geeft de houder de burgemeester daarvan kennis. De burgemeester is bevoegd, 

uitsluitend ten behoeve van de identificatie van de onbekende en opsporing van 

vermiste personen, van de overblijfselen van de onbekende door of onder 

verantwoordelijkheid van een arts lichaamsmateriaal af te doen nemen of een 

gebitsstatus te doen opmaken. Indien de burgemeester van die bevoegdheid 

gebruik maakt, wordt de ruiming opgeschort, ten minste tot het moment dat de 

     



 Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 

Wet/Artikel  Taak Beleids-

doelen 

Regelgeving Samen-

werking 

Toezicht 

uitslag van de poging tot identificatie bekend is, waarna een nabestaande in de 

lijkbezorging voorziet dan wel de ruiming kan worden voltooid. 

Artikel 33 Een gemeente heeft voor zich of met een of meer andere gemeenten tezamen 

tenminste een gemeentelijke begraafplaats, tenzij gedeputeerde staten van deze 

verplichting tijdelijk ontheffing hebben verleend. 

Verplichte 

taak 

Dimensio-

nering 

 Geen voor-

schriften 

 

Artikel 36 1. Een gemeente behoeft voor het aanleggen of uitbreiden van een begraafplaats 

op het grondgebied ener andere gemeente toestemming van de raad van deze 

laatste. 

2. De verordenende bevoegdheid met betrekking tot die begraafplaats wordt door 

de terzake bevoegde gemeenteraad uitgeoefend in overeenstemming met die 

van de andere gemeente. 

3. Wordt zodanige overeenstemming niet verkregen dan stellen gedeputeerde 

staten de verordeningen vast. Liggen de gemeenten in verschillende provinciën, 

dan geschiedt deze vaststelling door Ons, gedeputeerde staten der betrokken 

provinciën gehoord. 

  Verordenende 

bevoegdheid 

  

Artikel 39 2. De gemeente blijft belast met het beheer, het onderhoud en de administratie. 

Over de inrichting, de afscheiding en het gebruik van genoemd deel der 

begraafplaats, alsmede over de toepassing van de artikelen 35, 43 en 44, wordt 

overleg gepleegd met het kerkgenootschap. 

     

Artikel 40 1. Voor het aanleggen of uitbreiden van de bijzondere begraafplaats wordt slechts 

de grond gebruikt, die daartoe door de gemeenteraad is aangewezen. 

     

Artikel 44 Indien op een begraafplaats gedurende tien jaren geen begraving meer heeft plaats 

gehad, kunnen burgemeester en wethouders de begraafplaats gesloten verklaren. De 

begraafplaats wordt alsdan geacht met ingang van de dag na die van de laatste 

begraving te zijn gesloten. Deze dag wordt in het besluit van burgemeester en 

wethouders vermeld. 

     

Artikel 86 1. De raden der gemeenten, op welke een verplichting rust tot betaling van een 

jaarlijkse schadeloosstelling in verband met het niet meer plaats vinden van 

begravingen in kerken of andere gesloten gebouwen, hebben het recht deze 

verplichting af te kopen tegen betaling van een som, die het twintigvoudige van 

het bedrag dier schadeloosstelling beloopt. 

     



 Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 

Wet/Artikel  Taak Beleids-

doelen 

Regelgeving Samen-

werking 

Toezicht 

Artikel 90 De bevoegdheid tot het maken van gemeentelijke verordeningen blijft ten aanzien 
van het onderwerp, waarin deze wet voorziet, gehandhaafd, voor zover die 
verordeningen niet met deze wet in strijd zijn. 

     

  



 

1. Scope taakveld 
 

Toelichting 

8.1 - Ruimtelijke ordening  
Tot dit taakveld behoren taken op grond van de Wet ruimtelijke ordening:  

– voorbereiden van vaststellen structuurplannen en - visies;  

– BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie);  

– voorbereiden en vaststellen bestemmingsplannen;  

– CAI, breedband en glasvezel aanleg;  

– faciliterend grondbeleid (passief grondbeleid). De gemeente zelf voert geen actief grondbeleid, zij laat dit over aan private ontwikkelaars. 
Kosten die de gemeente maakt in het kader van dit faciliterend grondbeleid, (moeten) worden verhaald op de private ontwikkelaars. Het betreft hier kosten ten behoeve 
van onder meer: opstellen van bestemmingsplan, voorzieningen in de openbare ruimte en het aanleggen nutsvoorzieningen. Wanneer dergelijke kosten worden gemaakt in 
het kader van faciliterend grondbeleid, worden deze kosten geboekt op 8.1 en via een tegenboeking naar de balans gemuteerd (zie de notitie Faciliterend grondbeleid van 
de Commissie BBV).  
 

Wettelijk kader 

▪ Wet Ruimtelijke Ordening 

▪ Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

▪ Algemene Wet Bestuursrecht 

▪ Wet Milieubeheer 

  

Factsheet empirische verkenning bouwstenen organiek beleidskader  

Gemeenten 

Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening 



2. Analyse bevindingen op niveau taakveld 

 

Taakveld: 8.1 Ruimtelijke ordening 

Samenvatting gehele 
taakveld 

De gemeente moet een structuurvisie en bestemmingsplannen opstellen, passend 

binnen het stelsel van plannen van provincie en rijk. De provincie beoordeelt 

gemeentelijke plannen. In principe zijn er geen doelvoorschriften, wel is sprake 

van medebewind. 
De beleidsvrijheid op dit taakveld is gering. 

Sprake van medebewind en optionele inzet. 

Bij dit taakveld gelden geen regionale of samenwerkingsverplichtingen. 

De argumenten voor taaktoedeling zijn niet expliciet benoemd. 

Niet bekend is of sprake is geweest van experimenten in de uitvoering van dit 

taakveld voorafgaand aan de vaststelling van de wettelijke kaders.  

Het financiële arrangement behorend bij dit taakveld is dat het bekostigd wordt 

uit de Algemene Uitkering. Er zijn geen overgangsbepalingen opgenomen in de 

rechtsbesluiten.  

 

Aspect 1: Decentrale 
autonomie gemeten 
aan de hand van 
beleidsvrijheid 

 De meeste taken die onder dit taakveld vallen zijn verplicht. Het zijn taken met 

veel voorschriften op de dimensie regelgeving. De gemeente heeft wel 

vrijheidsgraden zitten wel bij de invulling van de bestemmingsplannen. Voor 

enkele vergoedingen geldt dat de gemeente een verordenende bevoegdheid 

heeft. Onderzoeken zijn gedaan of deze kostendekkend zijn (bron VNG) 
 

Score beleidsvrijheid:  

- Verplichte taken met veel voorschriften:  Gering beleidsvri 

Taak 

Verplichte 

taak/ 

optionele taak 

 

Beleids-

doelen 

Geen 

doelvoorsch

riften 

 

Regelgeving 

Medebewind/ 

Optionele inzet 

Samen-

werking 

Geen voor-

schriften 

Toezicht 

Interve-

niërend 

toezicht 

 

Aspect 2: Toedeling 
van bevoegdheden 
aan 
bestuursorganen 

Voorgeschreven toepassing 

 
 

Aspect 3: Regionaal 
bestuur 

Voorschriften over rol Provincie  

Aspect 4: 
Beleidscriteria voor 
taaktoedeling 

  

 Democratische controle Onbekend 

 Schaal van de taak Onbekend 



 Nabijheid Onbekend 

 Doelmatigheid en effectiviteit Onbekend 

 Anders: Niet genoemd 

Aspect 5: 
Uitvoeringsformat 

 
 

 

 Reeds implementatie voorafgaand aan wet Wel benoemd, € niet gehonoreerd 

 Invloed uitvoeringsformat op wettelijke inrichting Onbekend 

Aspect 6: 
Basisprincipes voor 
de financiële 
arrangementen 

 
 

 

 In retrospectief een goede kosteninschatting gemaakt? Onbekend 

 Financiële overgangsbepalingen? Wel benoemd, niet gehonoreerd 

 Vorm overgangsarrangement Onbekend 

 Actueel financieel arrangement Onbekend 

Bronnen: Wet WRO, niet meegenomen in het onderzoek is de Omgevingswet omdat deze pas ingaat op 1-1-2022 
Zie onderliggende analyse 

 

 

  



3. Onderliggende analyse op niveau van wet- en regelgeving 

 

Taakveld: 8.1 Ruimtelijke ordening 

Wet:    

Aspect 1: Decentrale 
autonomie gemeten 
aan de hand van 
beleidsvrijheid 

 Score beleidsvrijheid:  

- Verplichte taken met veel voorschriften:  gering beleidsvrij 
 

Taak 

Verplichte 

taak / 

optionele taak 

 

Beleids-

doelen 

Geen doel-

voor-

schriften 

Regelgeving 

Medebewind/ 

Optionele inzet 

Samen-

werking 

Geen voor-

schriften 

Toezicht 

Interve-

niërend 

toezicht 

 

Aspect 2: Toedeling 
van bevoegdheden 
aan 
bestuursorganen 

Verplichte taak / Optionele inzet 

 
 

Aspect 3: Regionaal 
bestuur 

Geen voorschriften  

Aspect 4: 
Beleidscriteria voor 
taaktoedeling 

Bron: Onderzoek VNG, eindrapportage bekostiging WRO  

 Democratische controle Onbekend, geen nadere toelichting hierop in nota van toelichting bij 
rechtsbesluit of andere bronnen. 

 Schaal van de taak Onbekend, geen nadere toelichting hierop in nota van toelichting bij 
rechtsbesluit of andere bronnen. 

 Nabijheid Onbekend, geen nadere toelichting hierop in nota van toelichting bij 
rechtsbesluit of andere bronnen. 

 Doelmatigheid en effectiviteit Onbekend, geen nadere toelichting hierop in nota van toelichting bij 
rechtsbesluit of andere bronnen. 

 Anders: Niet genoemd 

Aspect 5: 
Uitvoeringsformat 

  

 Reeds implementatie voorafgaand aan wet? Onbekend, blijkt niet uit nota van toelichting bij rechtsbesluit 

 Invloed uitvoeringsformat op wettelijke inrichting Niet van toepassing 

Aspect 6: 
Basisprincipes voor 
de financiële 
arrangementen 

  



 In retrospectief een goede kosteninschatting gemaakt? Onbekend, blijkt niet uit bestudeerde documenten dat dit wel of niet het geval 
is. 

 Financiële overgangsbepalingen? Nee.  
 
 

 Vorm overgangsarrangement  

 
 Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening 

Wet/Artikel  Taak Beleids-

doelen 

Regel-geving Samen-

werking 

Toezicht 

SAMENVATTING De gemeente moet een structuurvisie en bestemmingsplannen opstellen, passend 

binnen het stelsel van plannen van provincie en rijk. De provincie beoordeelt 

gemeentelijke plannen. In principe zijn er geen doelvoorschriften, wel is sprake van 

medebewind. 

Verplichte 

taak 

Geen 

doel-

voorschrif

ten 

Medebewind Geen voor-

schriften 

Interve-

niërend 

toezicht 

 

INVENTARISATIE Regeling 

Structuurvisies 

Artikel 2.1. 1. De gemeenteraad stelt ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening voor 

het gehele grondgebied van de gemeente een of meer structuurvisies vast 

waarin de hoofdzaken van het door de gemeente te voeren ruimtelijk beleid 

zijn vastgelegd. 

2. De gemeenteraad kan voor aspecten van het gemeentelijk ruimtelijk beleid 

een structuurvisie vaststellen 

4. De gemeenteraad kan in samenwerking met de raden van andere gemeenten 

een structuurvisie vaststellen. 

Verplichte 

taak 

Geen 

doelvoor-

schriften 

   

  

 

    

     

     

 

Bepalingen omtrent de inhoud van het bestemmingsplan 

Artikel 3.1 1. De gemeenteraad stelt voor het gehele grondgebied van de gemeente een of 

meer bestemmingsplannen vast, waarbij ten behoeve van een goede 

ruimtelijke ordening de bestemming van de in het plan begrepen grond wordt 

aangewezen en met het oog op die bestemming regels worden gegeven. Deze 

regels betreffen in elk geval regels omtrent het gebruik van de grond en van de 

zich daar bevindende bouwwerken. Deze regels kunnen tevens strekken ten 

behoeve van de uitvoerbaarheid van in het plan opgenomen bestemmingen, 

met dien verstande dat deze regels ten aanzien van woningbouwcategorieën 

uitsluitend betrekking hebben op percentages gerelateerd aan het plangebied. 

Aanbevolen 

taak 

 Mede-bewind Optionele 

samenwerki

ng 

 



 Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening 

Wet/Artikel  Taak Beleids-

doelen 

Regel-geving Samen-

werking 

Toezicht 

Artikel 3.2 Bij een bestemmingsplan kunnen voorlopige bestemmingen worden aangewezen 

en met het oog hierop voorlopige regels worden gegeven. Een voorlopige 

bestemming geldt voor een daarbij te stellen termijn van ten hoogste vijf jaar. 

Optionele 

taak 

    

Artikel 3.6 1. Bij een bestemmingsplan kan worden bepaald dat met inachtneming van de bij 

het plan te geven regels: 

a. burgemeester en wethouders binnen bij het plan te bepalen grenzen het plan 

kunnen wijzigen; 

b. burgemeester en wethouders het plan moeten uitwerken; 

c. bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van bij het plan aan te 

geven regels; 

d. burgemeester en wethouders ten aanzien van in het plan omschreven 

onderwerpen of onderdelen nadere eisen kunnen stellen. 

5. Een wijzigingsbevoegdheid als bedoeld in het eerste lid, onder a, kan mede een 

uitwerkingsplicht als bedoeld in het eerste lid, onder b, inhouden. 

6. Een wijziging of uitwerking als bedoeld in het eerste lid, onder a of b, maakt 

deel uit van het plan en kan, zolang de bestemming nog niet is verwezenlijkt, 

worden vervangen door een nieuwe wijziging of uitwerking. 

Eigen initiatief     

Artikel 3.6a Bij een bestemmingsplan kan worden uitgesloten dat daarvan voor bepaalde 

termijn kan worden afgeweken door middel van een omgevingsvergunning waarbij 

toepassing is gegeven aan artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht indien het belang ter bescherming waarvan 

een bepaalde bestemming in het plan is opgenomen zich daarmee niet verdraagt. 

Eigen initiatief     

 

Bepalingen omtrent de procedure van het bestemmingsplan 

Artikel 3.7 1. De gemeenteraad kan verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid. 

2. Bij het voorbereidingsbesluit wordt bepaald voor welk gebied het geldt en met 

ingang van welke dag het in werking treedt. 

3. Om te voorkomen dat een bij een voorbereidingsbesluit aangewezen gebied 

minder geschikt wordt voor de verwezenlijking van een daaraan bij het plan te 

geven bestemming, kan bij het besluit tevens worden bepaald dat het 

verboden is het gebruik van daarbij aangewezen gronden of bouwwerken te 

wijzigen. Hierbij kan mede worden bepaald dat binnen de bij het 

voorbereidingsbesluit te geven regels bij een omgevingsvergunning van het 

verbod kan worden afgeweken. 

Eigen initiatief     



 Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening 

Wet/Artikel  Taak Beleids-

doelen 

Regel-geving Samen-

werking 

Toezicht 

5. Een voorbereidingsbesluit vervalt, indien niet binnen een jaar na de datum van 

inwerkingtreding daarvan een ontwerp voor een bestemmingsplan ter inzage is 

gelegd. 

6. Een voorbereidingsbesluit vervalt tevens op het moment waarop het 

bestemmingsplan ter voorbereiding waarvan het besluit is genomen, in werking 

treedt. 

Artikel 3.8 4. In afwijking van het derde lid wordt het besluit tot vaststelling van het 

bestemmingsplan zes weken na de vaststelling bekendgemaakt, indien door 

gedeputeerde staten, Onze Minister of Onze Minister wie het aangaat een 

zienswijze is ingediend en deze niet volledig is overgenomen of indien de 

gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan daarin wijzigingen 

heeft aangebracht ten opzichte van het ontwerp, anders dan op grond van 

zienswijzen van gedeputeerde staten, Onze Minister of Onze Minister wie het 

aangaat. In zodanig geval zenden burgemeester en wethouders na de 

vaststelling onverwijld langs elektronische weg het raadsbesluit aan 

gedeputeerde staten onderscheidenlijk Onze Minister of Onze Minister wie het 

aangaat. 

6. Indien aan de in het vierde lid bedoelde voorwaarden is voldaan kunnen 

gedeputeerde staten onderscheidenlijk Onze Minister, onverminderd andere 

aan hen toekomende bevoegdheden, binnen de in dat lid genoemde termijn 

met betrekking tot het desbetreffende onderdeel van het vastgestelde 

bestemmingsplan aan de gemeenteraad een aanwijzing geven, ertoe 

strekkende dat dat onderdeel geen deel blijft uitmaken van het 

bestemmingsplan  

Verplichte 

taak 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening 

Wet/Artikel  Taak Beleids-

doelen 

Regel-geving Samen-

werking 

Toezicht 

§ 3.5.1. Provinciaal inpassingsplan 

Artikel 3.26 7. Indien sprake is van provinciale belangen kunnen provinciale staten, de 

betrokken gemeenteraad gehoord, voor de daarbij betrokken gronden een 

inpassingsplan vaststellen. 

8. De afdelingen 3.1, 3.2 en 3.3 zijn van overeenkomstige toepassing, met dien 

verstande dat voor «bestemmingsplan» «inpassingsplan» wordt gelezen en 

voor «gemeentebestuur» «provinciaal bestuur», en dat met betrekking tot 

artikel 3.1 en afdeling 3.2 provinciale staten in de plaats treden van de 

gemeenteraad, en gedeputeerde staten in de plaats treden van burgemeester 

en wethouders. 

9. Bij inpassingsplan kan worden bepaald in hoeverre bestemmingsplannen 

binnen het plangebied van het inpassingsplan hun werking behouden. Voor 

zover de werking niet bij inpassingsplan is geregeld, wordt het inpassingsplan 

geacht deel uit te maken van het bestemmingsplan of de bestemmingsplannen 

waarop het betrekking heeft 

10. Gedeputeerde staten beslissen op een aanvraag om een omgevingsvergunning 

voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, b, c of g, van de 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

Gedeputeerde staten zenden terstond een afschrift aan burgemeester en 

wethouders van beschikkingen die zijn gegeven met toepassing van de 

bevoegdheden, bedoeld in de eerste volzin. 

11. De gemeenteraad is vanaf het moment waarop het ontwerp van het 

inpassingsplan ter inzage is gelegd, niet langer bevoegd tot vaststelling van een 

bestemmingsplan voor de gronden waarop dat inpassingsplan betrekking 

heeft. De bedoelde bevoegdheid ontstaat weer tien jaar na vaststelling van het 

inpassingsplan, dan wel eerder, indien het inpassingsplan dat bepaalt. 

  Voorge-

schreven 

toepassing 

  

 

§ 3.6.1. Gemeentelijke coördinatieregeling 

Artikel 3.30.1.a 12. Bij besluit van de gemeenteraad kunnen gevallen of categorieën van gevallen 

worden aangewezen waarin de verwezenlijking van een onderdeel van het 

gemeentelijk ruimtelijk beleid het wenselijk maakt dat: 

a. de voorbereiding en bekendmaking van nader aan te duiden, op aanvraag of 

ambtshalve te nemen besluiten worden gecoördineerd, of 

  Medebewind   



 Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening 

Wet/Artikel  Taak Beleids-

doelen 

Regel-geving Samen-

werking 

Toezicht 

b. de voorbereiding en bekendmaking van een bestemmingsplan, een wijziging of 

uitwerking van een bestemmingsplan of een omgevingsvergunning waarbij 

met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht van het bestemmingsplan of de 

beheersverordening wordt afgeweken, wordt gecoördineerd met de 

voorbereiding en bekendmaking van besluiten als bedoeld onder a. 

 

3.6.2. Provinciale coördinatieregeling 

 13. Gedeputeerde staten kunnen van andere bestuursorganen, tenzij dit een 

bestuursorgaan van het Rijk is, de medewerking vorderen, die voor het 

welslagen van de coördinatie nodig is. Die bestuursorganen verlenen de van 

hen gevorderde medewerking. 

14. Bij de gecoördineerde voorbereiding en bekendmaking als bedoeld in het 

eerste lid, onder a of b, hetzij, in geval van een omgevingsvergunning, de 

uitgebreide voorbereidingsprocedure beschreven in paragraaf 3.3 van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht toegepast, met dien verstande dat 

daarbij provinciale staten in de plaats treden van de gemeenteraad, en 

gedeputeerde staten in de plaats van burgemeester en wethouders. 

  Voor-

geschreven 

toepassing 

  

 

 

§ 3.6.3. Rijkscoördinatieregeling 

Artikel 3.35 15. a een inpassingsplan als bedoeld in artikel 3.28 wordt vastgesteld of een 

omgevingsvergunning wordt verleend waarbij met toepassing van artikel 2.12, 

eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

van het bestemmingsplan of de beheersverordening wordt afgeweken; 

16. In een wet of besluit als bedoeld in de aanhef van het eerste lid strekkende tot 

toepassing van dat lid, onder a of c, wordt de Minister aangewezen die, in 

afwijking van artikel 3.28, tweede lid, in de plaats treedt van burgemeester en 

wethouders en gezamenlijk met Onze Minister in de plaats treedt van de 

gemeenteraad. 

  Voor-

geschreven 

toepassing 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening 

Wet/Artikel  Taak Beleids-

doelen 

Regel-geving Samen-

werking 

Toezicht 

Hoofdstuk 3A. Beheersverordening 

Artikel 3.38 17. Onverminderd de gevallen waarin bij of krachtens wettelijk voorschrift een 

bestemmingsplan is vereist, kan de gemeenteraad in afwijking van artikel 3.1 

voor die delen van het grondgebied van de gemeente waar geen ruimtelijke 

ontwikkeling wordt voorzien, in plaats van een bestemmingsplan een 

beheersverordening vaststellen waarin het beheer van dat gebied 

overeenkomstig het bestaande gebruik wordt geregeld. 

18. De verordening wordt in elk geval binnen tien jaar na de vaststelling herzien. 

Artikel 3.1, vierde lid, en vijfde lid, eerste en tweede volzin, is van 

overeenkomstige toepassing. 

19. Om overeenkomstig de verordening bestaand gebruik te handhaven en te 

beschermen kan bij de verordening worden bepaald dat het verboden is om 

binnen daartoe aangegeven gebied zonder omgevingsvergunning. 

  Verordenende 

bevoegdheid 

  

 

Afdeling 4.1. Algemene regels en aanwijzingen van de provincie 

Artikel 4.1 20. Indien provinciale belangen dat met het oog op een goede ruimtelijke ordening 

noodzakelijk maken, kunnen bij of krachtens provinciale verordening regels 

worden gesteld omtrent de inhoud van bestemmingsplannen, van 

omgevingsvergunningen waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, 

onderdeel a, onder 2° of 3°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

van het bestemmingsplan of de beheersverordening wordt afgeweken, 

omtrent de daarbij behorende toelichting of onderbouwing, alsmede omtrent 

de inhoud van beheersverordeningen. Daarbij kan worden bepaald dat een 

regel slechts geldt voor een daarbij aangegeven gedeelte van het grondgebied 

van de provincie. De kennisgeving van een besluit tot vaststelling van de 

verordening geschiedt tevens langs elektronische weg. 

21. Tenzij bij de verordening een andere termijn wordt gesteld, stelt de 

gemeenteraad binnen een jaar na inwerkingtreding van de verordening een 

bestemmingsplan of een beheersverordening vast met inachtneming van de 

verordening. 

22. Bij of krachtens een verordening als bedoeld in het eerste lid kunnen regels 

worden gesteld die noodzakelijk zijn om te voorkomen dat in de verordening 

begrepen gronden of bouwwerken minder geschikt worden voor de 

verwezenlijking van het doel van de verordening zolang geen bestemmingsplan 

  Voor-

geschreven 

toepassing 

  



 Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening 

Wet/Artikel  Taak Beleids-

doelen 

Regel-geving Samen-

werking 

Toezicht 

of beheersverordening als bedoeld in het tweede lid in werking is getreden. Bij 

de verordening kunnen regels worden gesteld met inachtneming waarvan bij 

een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van bij die verordening aan 

te geven krachtens dit lid gestelde regels. 

23. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden 

gesteld omtrent de inhoud, vormgeving, inrichting en beschikbaarstelling van 

de provinciale verordening. 

Artikel 4.1a 24. Bij de verordening, bedoeld in artikel 4.1, eerste lid, kan worden bepaald dat 

gedeputeerde staten op aanvraag van burgemeester en wethouders ontheffing 

kunnen verlenen van krachtens dat lid vast te stellen regels, voor zover de 

verwezenlijking van het gemeentelijk ruimtelijk beleid wegens bijzondere 

omstandigheden onevenredig wordt belemmerd in verhouding tot de met die 

regels te dienen provinciale belangen. Aan de ontheffing kunnen voorschriften 

worden verbonden indien de betrokken provinciale belangen dat met het oog 

op een goede ruimtelijke ordening noodzakelijk maken. 

  Mede-bewind   

Artikel 4.2 25. Indien provinciale belangen dat met het oog op een goede ruimtelijke ordening 

noodzakelijk maken, kunnen gedeputeerde staten aan de gemeenteraad een 

aanwijzing geven om binnen een daarbij te bepalen termijn een 

bestemmingsplan vast te stellen overeenkomstig daarbij gegeven voorschriften 

omtrent de inhoud van dat bestemmingsplan. 

26. Er wordt niet overgegaan tot toepassing van het eerste lid dan na overleg met 

burgemeester en wethouders en niet eerder dan vier weken nadat provinciale 

staten in kennis zijn gesteld van het voornemen tot het nemen van het besluit. 

27. Bij het toepassen van het eerste lid kunnen gedeputeerde staten tevens 

verklaren dat een bestemmingsplan als bedoeld in het eerste lid door de 

gemeente wordt voorbereid. Artikel 3.7 is van overeenkomstige toepassing. 

Een door gedeputeerde staten vastgesteld voorbereidingsbesluit wordt 

gelijkgesteld met een door de gemeenteraad vastgesteld 

voorbereidingsbesluit. 

  Voor-

geschreven taak 

  

 

Afdeling 4.2. Algemene regels en aanwijzingen van het Rijk 

Artikel 4.3 28. Indien nationale belangen dat met het oog op een goede ruimtelijke ordening 

noodzakelijk maken, kunnen bij of krachtens algemene maatregel van bestuur, 

op voordracht van Onze Minister of van Onze Minister die het aangaat in 

  Voorgeschreven 

toepassing 
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Wet/Artikel  Taak Beleids-

doelen 

Regel-geving Samen-

werking 

Toezicht 

overeenstemming met Onze Minister, regels worden gesteld omtrent de 

inhoud van bestemmingsplannen, van provinciale inpassingsplannen en van 

omgevingsvergunningen waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, 

onderdeel a, onder 2° of 3°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

van het bestemmingsplan of de beheersverordening wordt afgeweken, 

alsmede omtrent de inhoud van beheersverordeningen. Daarbij kan worden 

bepaald dat een regel slechts geldt voor een daarbij aangegeven gedeelte van 

het land. 

29. Tenzij bij de algemene maatregel van bestuur een andere termijn wordt 

gesteld, stelt de gemeenteraad binnen een jaar na inwerkingtreding van de 

maatregel een bestemmingsplan of een beheersverordening vast met 

inachtneming van de maatregel. 

Artikel 4.3a 30. Bij de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 4.3, eerste lid, kan 

worden bepaald dat Onze Minister of Onze Minister die het aangaat in 

overeenstemming met Onze Minister, op aanvraag van burgemeester en 

wethouders of gedeputeerde staten, ontheffing kan verlenen van krachtens 

dat lid vast te stellen regels, voor zover de verwezenlijking van het 

gemeentelijk onderscheidenlijk provinciaal ruimtelijk beleid wegens bijzondere 

omstandigheden onevenredig wordt belemmerd in verhouding tot de met die 

regels te dienen nationale belangen. Aan de ontheffing kunnen voorschriften 

worden verbonden indien de betrokken nationale belangen dat met het oog 

op een goede ruimtelijke ordening noodzakelijk maken. 

  Mede-bewind   

Artikel 4.4 31. Indien nationale belangen dat met het oog op een goede ruimtelijke ordening 

noodzakelijk maken, kan Onze Minister of Onze Minister wie het aangaat in 

overeenstemming met Onze Minister: 

a. een gemeenteraad een aanwijzing geven binnen een daarbij te bepalen termijn 

een bestemmingsplan vast te stellen overeenkomstig daarbij gegeven 

voorschriften omtrent de inhoud van dat bestemmingsplan; 

3. Bij de toepassing van het eerste lid kan Onze Minister of Onze Minister wie het 

aangaat in overeenstemming met Onze Minister, tevens verklaren dat een 

bestemmingsplan als bedoeld in het eerste lid door de gemeente wordt 

voorbereid. Artikel 3.7, eerste tot en met zevende lid, is van overeenkomstige 

toepassing. Bij de vormgeving en beschikbaarstelling van het 

voorbereidingsbesluit wordt overeenkomstige toepassing gegeven aan de 

  Voor-

geschreven 

toepassing 
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Wet/Artikel  Taak Beleids-

doelen 

Regel-geving Samen-

werking 

Toezicht 

krachtens artikel 3.7, achtste lid, gestelde regels. Een door Onze Minister of 

Onze Minister wie het aangaat in overeenstemming met Onze Minister 

vastgesteld voorbereidingsbesluit wordt gelijkgesteld met een door de 

gemeenteraad vastgesteld voorbereidingsbesluit. 

 

Tegemoetkoming in schade 

Artikel 6.1 4. Burgemeester en wethouders kennen degene die in de vorm van een 

inkomensderving of een vermindering van de waarde van een onroerende zaak 

schade lijdt of zal lijden als gevolg van een in het tweede lid genoemde 

oorzaak, op aanvraag een tegemoetkoming toe, voor zover de schade 

redelijkerwijs niet voor rekening van de aanvrager behoort te blijven en voor 

zover de tegemoetkoming niet voldoende anderszins is verzekerd. 

  Optionele inzet   

Artikel 6.3 Met betrekking tot de voor tegemoetkoming in aanmerking komende schade 

betrekken burgemeester en wethouders bij hun beslissing op de aanvraag in ieder 

geval: 

a. de voorzienbaarheid van de schadeoorzaak; 

b. de mogelijkheden van de aanvrager om de schade te voorkomen of te 

beperken. 

  Optionele inzet   

Artikel 6.4 

Schrappen 

5. Van de indiener van de aanvraag heffen burgemeester en wethouders een 

recht. 

6. Burgemeester en wethouders wijzen de indiener van de aanvraag op de 

verschuldigdheid van het recht en delen hem mee dat het verschuldigde 

bedrag binnen vier weken na de dag van verzending van de mededeling dient 

te zijn bijgeschreven op de rekening van de gemeente dan wel op de 

aangegeven plaats dient te zijn gestort. Indien het bedrag niet binnen deze 

termijn is bijgeschreven of gestort, verklaren zij de aanvraag niet-ontvankelijk, 

tenzij redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de indiener in verzuim is 

geweest. 

7. Het recht bedraagt € 300, welk bedrag bij verordening van de gemeenteraad 

met ten hoogste twee derde deel kan worden verhoogd of verlaagd. 

8. Indien op de aanvraag geheel of ten dele positief wordt beslist, storten 

burgemeester en wethouders aan de indiener het door hem betaalde recht 

terug. 

  Optionele inzet.   



 Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening 

Wet/Artikel  Taak Beleids-

doelen 

Regel-geving Samen-

werking 

Toezicht 

9. Het in het derde lid genoemde bedrag kan bij algemene maatregel van bestuur 

worden gewijzigd voor zover het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie 

daartoe aanleiding geeft. 

Artikel 6.4a 10. Voor zover schade die op grond van de artikelen 6.1 tot en met 6.3 voor 

tegemoetkoming in aanmerking zou komen, haar grondslag vindt in een besluit 

op een verzoek om ten behoeve van de verwezenlijking van een project 

bepalingen in een bestemmingsplan op te nemen of te wijzigen dan wel een 

omgevingsvergunning te verlenen voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, 

eerste lid, onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, anders 

dan bedoeld in artikel 6.8 of 6.9, kunnen burgemeester en wethouders met de 

verzoeker overeenkomen dat die schade geheel of gedeeltelijk voor zijn 

rekening komt. 

11. De verzoeker die een overeenkomst als bedoeld in het eerste lid heeft 

gesloten, is belanghebbende bij een besluit van burgemeester en wethouders 

op een aanvraag om tegemoetkoming op grond van artikel 6.1 ter zake van de 

vaststelling van het bestemmingsplan dan wel de verlening van de 

omgevingsvergunning waarom hij heeft verzocht. 

12. Degene die een financieel belang heeft bij de vaststelling van een 

exploitatiebijdrage, als bedoeld in artikel 6.17, eerste lid, of de herberekening 

daarvan, is belanghebbende bij een besluit van burgemeester en wethouders 

op een aanvraag om tegemoetkoming op grond van artikel 6.1 terzake van de 

vaststelling van het bestemmingsplan, de wijziging of de uitwerking, dan wel 

terzake van een omgevingsvergunning waarbij met toepassing van artikel 2.12, 

eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

van het bestemmingsplan of de beheersverordening wordt afgeweken indien 

de tegemoetkoming financiële gevolgen kan hebben voor de 

exploitatiebijdrage of de herberekening daarvan. 

  Optionele taak   

Artikel 6.6 13. Indien provinciale staten met toepassing van artikel 3.26, eerste lid, een 

inpassingsplan vaststellen, of gedeputeerde staten een omgevingsvergunning 

verlenen voor een project van provinciaal belang waarbij met toepassing van 

artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht van het bestemmingsplan of de beheersverordening wordt 

afgeweken, treden gedeputeerde staten voor de toepassing van de bij of 

  Voor-

geschreven 

toepassing 
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Wet/Artikel  Taak Beleids-

doelen 

Regel-geving Samen-

werking 

Toezicht 

krachtens deze afdeling gestelde regels in de plaats van burgemeester en 

wethouders. 

14. Indien Onze Minister met toepassing van artikel 3.28, eerste lid, een 

inpassingsplan vaststelt, of een omgevingsvergunning verleent voor een 

project van nationaal belang waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste 

lid, onder a, onder 3°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van 

het bestemmingsplan of de beheersverordening wordt afgeweken, treedt hij 

voor de toepassing van de bij of krachtens deze afdeling gestelde regels in de 

plaats van burgemeester en wethouders. 

15. Indien Onze Minister gezamenlijk met Onze aangewezen Minister een besluit 

als bedoeld in het tweede lid neemt, treedt Onze aangewezen Minister voor de 

toepassing van de bij of krachtens deze afdeling gestelde regels in de plaats 

van burgemeester en wethouders. 

16. Bij toepassing van dit artikel wordt de aanvraag voor een tegemoetkoming in 

de schade ingediend bij burgemeester en wethouders. Deze dragen ervoor 

zorg dat de aanvraag onverwijld wordt doorgezonden naar het desbetreffende 

bestuursorgaan dat op de aanvraag beslist. Het recht, genoemd in artikel 6.4, 

wordt geïnd door het beslissend bestuursorgaan; de gemeentelijke 

verordening, bedoeld in artikel 6.4, derde lid, is hierop niet van toepassing. 

Artikel 6.7 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld 

omtrent de inrichting en behandeling, en nadere regels omtrent de indiening, de 

motivering en de wijze van beoordeling, van een aanvraag voor een 

tegemoetkoming in de schade. Die regels kunnen de verplichting voor de 

gemeenteraad en provinciale staten inhouden hieromtrent een verordening vast te 

stellen. 

  Voor-

geschreven 

toepassiing 

  

Artikel 6.8 17. Indien ten behoeve van belangen, uitsluitend of mede behartigd door een 

ander openbaar lichaam dan de gemeente, op schriftelijk verzoek van dat 

openbare lichaam, dan wel krachtens wettelijk voorschrift bepalingen in een 

bestemmingsplan of inpassingsplan, een omgevingsvergunning waarbij met 

toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht van het bestemmingsplan wordt afgeweken, zijn 

opgenomen die hogere kosten voor de gemeente ten gevolge kunnen hebben 

en over de verdeling van deze kosten geen overeenstemming is bereikt, 

kunnen gedeputeerde staten op schriftelijk verzoek van burgemeester en 

  Voor-

geschreven 

toepassing 

  



 Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening 

Wet/Artikel  Taak Beleids-

doelen 

Regel-geving Samen-

werking 

Toezicht 

wethouders dat openbare lichaam verplichten om aan de gemeente een 

vergoeding toe te kennen, voor zover: 

a. de kosten redelijkerwijs niet voor rekening van de gemeente behoren te 

blijven, 

b. de vergoeding niet voldoende anderszins is verzekerd en 

c. de vergoeding niet krachtens wettelijk voorschrift is uitgesloten. 

18. Het besluit op het verzoek van burgemeester en wethouders wordt genomen 

nadat het bestemmingsplan, inpassingsplan of de omgevingsvergunning, 

bedoeld in het eerste lid, in werking is getreden. 

Artikel 6.9 Artikel 6.8 is van overeenkomstige toepassing indien ten behoeve van belangen, 

uitsluitend of mede behartigd door een ander openbaar lichaam dan de gemeente, 

op schriftelijk verzoek van dat openbare lichaam een omgevingsvergunning is 

verleend waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, van 

de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht tijdelijk van het bestemmingsplan 

wordt afgeweken, dan wel ingevolge artikel 3.3, eerste lid, van die wet is besloten 

tot aanhouding van de beslissing op een aanvraag om een omgevingsvergunning 

voor een bouw- of aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a of b, 

van die wet, met dien verstande dat het verzoek om een kostenvergoeding slechts 

kan worden ingediend door burgemeester en wethouders. Het verzoek kan worden 

ingediend binnen vier weken nadat de omgevingsvergunning, dan wel het besluit 

tot aanhouding, onherroepelijk is geworden 

  Voor-

geschreven 

toepassing 

  

 

Wet basisregistratie grootschalige topografie 

 Geen taken van gemeenten      

 

  



 

1. Scope taakveld 

 
Toelichting 

8.2 – Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)  
Tot dit taakveld behoren activiteiten op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploitatie:  

– grondverwerving, bouw- en woonrijp maken;  

– bovenwijkse voorzieningen ten behoeve van de bouwgrondcomplexen;  

– verkoop van bouwrijpe gronden;  

– in het voorkomende geval onschadelijk maken en verwijderen van explosieven.  
 
Tot dit taakveld behoren niet:  

– grondexploitatie van bedrijventerreinen, dit hoort thuis onder taakveld 3.2;  

– onschadelijk maken en verwijderen van explosieven buiten grondexploitatie, dit hoort thuis onder taakveld 1.2.  
 
Wettelijk kader 

▪ Wet Ruimtelijke Ordening 

▪ Belemmeringenwet Privaatrecht 

▪ Onteigeningswet 

▪ Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
  

Factsheet empirische verkenning bouwstenen organiek beleidskader  

Gemeenten 

Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijfsterreinen) 



2. Analyse bevindingen op niveau taakveld 

 

Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijfsterreinen) 

Samenvatting gehele 
taakveld 

De gemeente moet een structuurvisie, bestemmingsplannen en 

explotatieplannen opstellen, passend binnen het stelsel van plannen van 

provincie en rijk. De provincie beoordeelt gemeentelijke plannen. In principe 

zijn er geen doelvoorschriften, wel is sprake van medebewind. 
De beleidsvrijheid m.b.t. grondexploitaties op dit taakveld is groot. 

Bij dit taakveld gelden geen regionale of samenwerkingsverplichtingen, wel de 

mogelijkheid daartoe. 

De argumenten voor taaktoedeling zijn niet expliciet benoemd. 

Niet bekend is of sprake is geweest van experimenten in de uitvoering van dit 

taakveld voorafgaand aan de vaststelling van de wettelijke kaders.  

Het financiële arrangement behorend bij dit taakveld is dat het bekostigd wordt 

uit de Ozb en de Algemene Uitkering. Er zijn geen financiele 

overgangsbepalingen opgenomen in de rechtsbesluiten.  

 

Aspect 1: Decentrale 
autonomie gemeten 
aan de hand van 
beleidsvrijheid 

 De meeste taken die onder dit taakveld vallen verplicht. Het zijn taken met veel 

voorschriften op de dimensie regelgeving. De gemeente heeft wel 

vrijheidsgraden zitten wel bij de invulling van de grondexploitatie  Voor enkele 

vergoedingen geldt dat de gemeente een verordenende bevoegdheid heeft. 
 

Score beleidsvrijheid:  

- Taken op eigen initiatief met weinig voorschriften:  beleidsvrij 

Taak 

Eigen initiatief 

 

Beleids-

doelen 

Geen 

doelvoorsch

riften 

 

Regelgeving 

Voorgeschreven 

toepassing 

 

Samen-

werking 

Optionele 

samenwerki

ng 

Toezicht 

Interve-

niërend 

toezicht 

 

Aspect 2: Toedeling 
van bevoegdheden 
aan bestuursorganen 

Voorgeschreven toepassing 

 
 

Aspect 3: Regionaal 
bestuur 

Geen voorschriften  

Aspect 4: 
Beleidscriteria voor 
taaktoedeling 

  

 Democratische controle Onbekend 

 Schaal van de taak Onbekend 

 Nabijheid Onbekend 

 Doelmatigheid en effectiviteit Onbekend 



 Anders: Niet genoemd 

Aspect 5: 
Uitvoeringsformat 

 
 

 

 Reeds implementatie voorafgaand aan wet Onbekend 

 Invloed uitvoeringsformat op wettelijke inrichting Onbekend 

Aspect 6: 
Basisprincipes voor 
de financiële 
arrangementen 

 
 

 

 In retrospectief een goede kosteninschatting gemaakt Inkomsten via OZB, afroming van de algemene uitkering indien te veel 
inkomsten. 

 Financiële overgangsbepalingen? Onbekend 

 Vorm overgangsarrangement Onbekend 

 Actueel financieel arrangement Ja 

Bronnen: Rapport van de VNG naar financiële bijdrage aan ruimtelijke ontwikkelingen, Rapport alternatieve bekostiging ruimtelijke gebiedsontwikkeling. 
Zie onderliggende analyse 

 

 

  



3. Onderliggende analyse op niveau van wet- en regelgeving 

 

Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijfsterreinen) 

Wet:    

Aspect 1: Decentrale 
autonomie gemeten 
aan de hand van 
beleidsvrijheid 

 Score beleidsvrijheid:  

- Taken met weinig voorschriften:  beleidsvrij 
 

Taak 

Eigen initiatief 

 

Beleids-

doelen 

Geen 

doelvoorsch

riften 

 

Regelgeving 

Voorgeschreven 

toepassing 

Samen-

werking 

Optionele 

samenwerki

ng 

Toezicht 

Interve-

niërend 

toezicht 

 

 

Aspect 2: Toedeling 
van bevoegdheden 
aan 
bestuursorganen 

Eigen initiatief 

 
 

Aspect 3: Regionaal 
bestuur 

Geen voorschriften  

Aspect 4: 
Beleidscriteria voor 
taaktoedeling 

Bron: Nota van toelichting bij rechtsbesluit (bijlage 1 en 2)  

 Democratische controle Onbekend, geen nadere toelichting hierop in nota van toelichting bij 
rechtsbesluit of andere bronnen. 

 Schaal van de taak Onbekend, geen nadere toelichting hierop in nota van toelichting bij 
rechtsbesluit of andere bronnen. 

 Nabijheid Onbekend, geen nadere toelichting hierop in nota van toelichting bij 
rechtsbesluit of andere bronnen. 

 Doelmatigheid en effectiviteit Onbekend, geen nadere toelichting hierop in nota van toelichting bij 
rechtsbesluit of andere bronnen. 

 Anders: Niet genoemd 

Aspect 5: 
Uitvoeringsformat 

  

 Reeds implementatie voorafgaand aan wet? Onbekend, blijkt niet uit nota van toelichting bij rechtsbesluit 

 Invloed uitvoeringsformat op wettelijke inrichting Niet van toepassing 

Aspect 6: 
Basisprincipes voor 

  



de financiële 
arrangementen 

 In retrospectief een goede kosteninschatting gemaakt? Ja, Inkomsten via OZB, afroming van de algemene uitkering indien te veel 
inkomsten. 

 Financiële overgangsbepalingen? Nee.  

 Vorm overgangsarrangement  

 

 Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)  

Wet/Artikel  Taak Beleids-

doelen 

Regel-geving Samen-

werking 

Toezicht 

SAMENVATTING De gemeente moet een structuurvisie, bestemmingsplannen en explotatieplannen 

opstellen, passend binnen het stelsel van plannen van provincie en rijk. De provincie 

beoordeelt gemeentelijke plannen. In principe zijn er geen doelvoorschriften, wel is er 

sprake van voorgeschreven toepassingen. 

Eigen initiatief Geen 

doelvoors

chriften 

 

Voorgeschreven 

toepassing 

Optionele 

samenwerki

ng 

Interve-

niërend 

toezicht 

 

 

INVENTARISATIE Regeling 

Afdeling 6.4. Grondexploitatie 

Artikel 6.12 De gemeenteraad stelt een exploitatieplan vast voor gronden waarop een bij 

algemene maatregel van bestuur aangewezen bouwplan is voorgenomen. 

2. In afwijking van het eerste lid kan de gemeenteraad bij een besluit tot 

vaststelling van een bestemmingsplan, een wijziging als bedoeld in artikel 3.6, 

eerste lid, of naar aanleiding van een omgevingsvergunning waarbij met 

toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2° of 3°, van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht van het bestemmingsplan of de 

beheersverordening wordt afgeweken besluiten geen exploitatieplan vast te 

stellen, in bij algemene maatregel van bestuur aangegeven gevallen of indien: 

a. het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan of de 

vergunning begrepen gronden anderszins verzekerd is; 

b. het bepalen van een tijdvak of fasering als bedoeld in artikel 6.13, eerste lid, 

onder c, 4°, onderscheidenlijk 5°, niet noodzakelijk is, en 

c. het stellen van eisen, regels, of een uitwerking van regels als bedoeld in artikel 

6.13, tweede lid, onderscheidenlijk b, c of d, niet noodzakelijk is. 

3. Met betrekking tot een omgevingsvergunning als bedoeld in het tweede lid 

alsmede bij een besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan als bedoeld in 

artikel 3.6, eerste lid, onder a, kan de gemeenteraad de bevoegdheden, bedoeld 

in het eerste en tweede lid, delegeren aan burgemeester en wethouders. 
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Wet/Artikel  Taak Beleids-

doelen 

Regel-geving Samen-

werking 

Toezicht 

4. Een exploitatieplan wordt gelijktijdig bekendgemaakt met het bestemmingsplan 

of de wijziging, bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, waarop het betrekking heeft. 

Een beslissing omtrent een exploitatieplan die betrekking heeft op een 

omgevingsvergunning wordt tegelijk met die vergunning bekendgemaakt 

5. De gemeenteraad kan in samenwerking met de raden van aangrenzende 

gemeenten een intergemeentelijk exploitatieplan vaststellen. Burgemeester en 

wethouders van deze gemeenten leggen het vastgestelde plan gelijktijdig ter 

inzage. In afwijking van artikel 3.8, derde lid, vangt de in dat lid genoemde 

termijn aan na vaststelling van het exploitatieplan door alle betrokken 

gemeenteraden. 

 

 

 

 

 

 

Geen voor-

schriften 

Artikel 6.13 Een exploitatieplan kan bevatten: 

a. een kaart waarop het voorgenomen grondgebruik is aangegeven en de gronden 

welke de gemeente beoogt te verwerven; 

b. eisen voor de werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het 

exploitatiegebied, de aanleg van nutsvoorzieningen, en het inrichten van de 

openbare ruimte in het exploitatiegebied; 

  Optionele inzet   

Artikel 6.17 1. Burgemeester en wethouders verhalen de kosten, verbonden aan exploitatie van 

de gronden gelegen in een exploitatiegebied, door aan een 

omgevingsvergunning voor een bouwplan dat krachtens artikel 6.12, eerste lid, is 

aangewezen, of een omgevingsvergunning voor een gedeelte daarvan, met 

inachtneming van het exploitatieplan het voorschrift te verbinden dat de 

vergunninghouder een exploitatiebijdrage aan de gemeente verschuldigd is, 

tenzij de bijdrage anderszins verzekerd is of voorafgaand aan de indiening van de 

bouwaanvraag een exploitatiebijdrage met betrekking tot de betreffende 

gronden overeengekomen en verzekerd is. 

2. Burgemeester en wethouders stellen bij de omgevingsvergunning een termijn 

waarbinnen de in het eerste lid bedoelde exploitatiebijdrage dient te worden 

betaald. Zij kunnen met betrekking tot deze bijdrage in de omgevingsvergunning 

een betalingsregeling opnemen, welke afhankelijk kan worden gesteld van de 

uitvoering van werken en bouwwerken, bedoeld in het exploitatieplan. Indien de 

betalingsregeling inhoudt dat gehele of gedeeltelijke betaling na de start van de 

bouw plaatsvindt, kunnen burgemeester en wethouders van de 

vergunninghouder aanvullende zekerheden met betrekking tot de betaling eisen. 

Eigen initiatief     
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Hierover kunnen bij algemene maatregel van bestuur nadere regels worden 

gesteld. 

Artikel 6.23 De gemeenteraad kan met betrekking tot de grondexploitatie een verordening 

vaststellen, welke bepalingen kan bevatten met betrekking tot de procedure voor het 

totstandkomen van een overeenkomst over grondexploitatie en de inhoud daarvan. 

Eigen initiatief     

Artikel 6.24 3. Bij het aangaan van een overeenkomst over grondexploitatie kunnen 

burgemeester en wethouders in de overeenkomst bepalingen opnemen inzake: 

a. financiële bijdragen aan de grondexploitatie alsmede op basis van een 

vastgestelde structuurvisie, aan ruimtelijke ontwikkelingen; 

b. verrekening van schade die op grond van artikel 6.1 voor vergoeding in 

aanmerking zou komen. 

4. Na vaststelling van een exploitatieplan nemen burgemeester en wethouders bij 

het aangaan van een overeenkomst over grondexploitatie het exploitatieplan in 

acht, met dien verstande dat de overeenkomst bepalingen kan bevatten over de 

uitwerking van onderwerpen uit het exploitatieplan, maar geen bepalingen kan 

bevatten over onderwerpen welke deel kunnen uitmaken van een 

exploitatieplan, maar daarin niet zijn opgenomen. 

Eigen initiaitef     

Artikel 6.25 5. Indien provinciale staten met toepassing van artikel 3.26, eerste lid, een 

inpassingsplan vaststellen, of gedeputeerde staten een omgevingsvergunning 

verlenen voor een project van provinciaal belang waarbij met toepassing van 

artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht van het bestemmingsplan of de beheersverordening wordt 

afgeweken, treden, vanaf de terinzagelegging in ontwerp van het plan of de 

vergunning provinciale staten voor de toepassing van de bij of krachtens deze 

afdeling gestelde regels in de plaats van de gemeenteraad en gedeputeerde 

staten in de plaats van burgemeester en wethouders en wordt in plaats van 

«gemeente» telkens gelezen: provincie. 

6. Indien Onze Minister met toepassing van artikel 3.28, eerste lid, een 

inpassingsplan vaststelt, of een omgevingsvergunning verleent voor een project 

van nationaal belang waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, 

onder 3°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het 

bestemmingsplan of de beheersverordening wordt afgeweken, treedt hij, vanaf 

de terinzagelegging in ontwerp van het plan of de vergunning voor de toepassing 

van de bij of krachtens deze afdeling gestelde regels in de plaats van de 

  Voor-

geschreven 

toepassing 
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Toezicht 

gemeenteraad en van burgemeester en wethouders en wordt in plaats van «de 

gemeente» of «een gemeente» telkens gelezen: het Rijk. 

7. Indien Onze Minister, in voorkomend geval gezamenlijk met Onze aangewezen 

Minister, met toepassing van artikel 3.35 een inpassingsplan vaststelt, of een 

omgevingsvergunning verleent als bedoeld in het tweede lid, treedt, vanaf de 

terinzagelegging in ontwerp van het plan of de vergunning Onze Minister, in 

voorkomend geval gezamenlijk met Onze aangewezen Minister, voor de 

toepassing van de bij of krachtens deze afdeling gestelde regels in de plaats van 

de gemeenteraad en Onze Minister of Onze aangewezen Minister in de plaats 

van burgemeester en wethouders en wordt in plaats van «de gemeente» of «een 

gemeente» telkens gelezen: het Rijk. 

8. Indien, in andere gevallen dan bedoeld in het eerste tot en met het derde lid, de 

omgevingsvergunning, bedoeld in artikel 6.17, door een ander orgaan dan 

burgemeester en wethouders wordt verleend, treedt dat orgaan voor de 

toepassing van de artikelen 6.17 en 6.21, derde lid, in de plaats van 

burgemeester en wethouders. 

 

Hoofdstuk 7. Handhaving en toezicht op de uitvoering 

Artikel 7.1 9. Burgemeester en wethouders dragen zorg voor de bestuursrechtelijke 

handhaving van het bepaalde bij of krachtens deze wet. 

    Interve-

niërend 

toezicht 

 

Hoofdstuk 10. Slotbepalingen 

Artikel 10.1 10. Burgemeester en wethouders en Onze Minister doen jaarlijks verslag aan de 

gemeenteraad onderscheidenlijk de Staten-Generaal van de wijze waarop in het 

voorafgaande jaar uitvoering is gegeven aan de bestuursrechtelijke handhaving 

van het bepaalde bij of krachtens deze wet, alsmede van het door hen gevoerde 

beleid bij de uitvoering van de hoofdstukken 3, 3a en 4 alsmede de verlening van 

omgevingsvergunningen voor activiteiten als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, 

onder a, b, c en g, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

    Informatie-

plicht 

 

 

 

 



 Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)  

Wet/Artikel  Taak Beleids-

doelen 

Regel-geving Samen-

werking 

Toezicht 

Onteigeningswet 

Artikel 1 11. Onteigening ten algemeenen nutte kan in het publiek belang van den Staat, van 

eene of meer provinciën, van eene of meer gemeenten, en van een of meer 

waterschappen plaats hebben. 

  Optionele inzet   

 

Hoofdstuk III. Van het geding tot onteigening 

Artikel 23 12. en door de burgemeester van de gemeente, waar de betrokken onroerende 

zaken zijn gelegen, afgegeven bewijs dat de uitgewerkte plannen met de daarbij 

behorende kaarten en grondtekeningen binnen de betrokken gemeente ter 

inzage gelegen hebben. 

     

Artikel 64B 13. Wanneer gravingen, opmetingen of het stellen van tekeningen op iemands grond 

nodig geacht worden, moeten de gebruikers van de grond dit gedogen, mits hun 

dit tweemaal vierentwintig uren te voren door het gemeentebestuur schriftelijk 

is aangezegd. 

  Voor-

geschreven 

toepassing 

  

Artikel 72A 14. Onteigening van wegen, bruggen, bermen, bermslooten en kanalen, alsmede 

daarop rustende zakelijke rechten als in artikel 4 bedoeld, en onteigening voor 

aanleg en verbetering van wegen, bruggen, spoorwegwerken, kanalen, – 

waaronder begrepen onteigening voor aanleg en verbetering van werken ter 

uitvoering van een tracébesluit als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de 

Tracéwet – havenwerken, werken ten behoeve van de bestrijding van de 

verontreiniging van oppervlaktewateren en terreinen en werken ten behoeve 

van verbetering of verruiming van rivieren kan geschieden uit kracht van een 

door Ons, den Raad van State gehoord, genomen besluit. 

15. Onder de onteigening, bedoeld in het eerste lid, wordt mede begrepen de 

onteigening voor de aanleg en verbetering van de in dat lid bedoelde werken en 

rechtstreeks daaruit voortvloeiende bijkomende voorzieningen ter uitvoering 

van: 

a. een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet 

ruimtelijke ordening; 

b. een omgevingsvergunning waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, 

onder a, onder 3°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het 

bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken; 

c. een inpassingsplan als bedoeld in artikel 3.26 of 3.28 van de Wet ruimtelijke 

ordening. 

  Voor-

geschreven 

toepassing 

  



 Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)  

Wet/Artikel  Taak Beleids-

doelen 

Regel-geving Samen-

werking 

Toezicht 

Artikel 74 1. Zodra mogelijk na de onteigening, moet degene, die haar bevolen heeft, aan de 

onteigenden geregtelijk eene schadevergoeding doen aanbieden, of in de 

gevallen, in art. 58, eerste lid, genoemd, consigneren. 

3. In het eerste geval kan de Staat, de provincie, de gemeenten of het waterschap 

de bedoelde schadeloosstelling van hen, die de onteigening gelast hebben, 

persoonlijk terugvorderen, ten ware het verzuim buiten hunne schuld mogt 

hebben plaats gehad. 

  Voor-

geschreven 

toepassing 

  

Artikel 78 2. Op de voorbereiding van het besluit tot onteigening is afdeling 3.4 van de 

Algemene wet bestuursrecht van toepassing. De in artikel 3:12 van de Algemene 

wet bestuursrecht bedoelde kennisgeving wordt gedaan door de burgemeester 

van de gemeente waar de betrokken onroerende zaken zijn gelegen. 

Terinzagelegging geschiedt tevens binnen de gemeente waar de betrokken 

onroerende zaken zijn gelegen. In ieder geval worden ter inzage gelegd de in 

artikel 79 bedoelde stukken en gegevens. 

  Voor-

geschreven 

toepassing 

  

 

  



 

1. Scope taakveld. 
 
Toelichting 
8.3 - Wonen en bouwen  
Tot dit taakveld behoren gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorziening:  

– (leges) omgevingsvergunning;  

– bouwtoezicht;  

– basisregistratie adressen en gebouwen (BAG);  

– woningbouw en woningverbetering, renovatie;  

– woonruimteverdeling, woningsplitsingsvergunning, woonvergunning;  

– stedelijke vernieuwing: gebiedsgerichte aanpak woningvoorraad, woonomgeving en voorzieningen  
 
Wettelijk kader  

▪ Omgevingswet 

▪ Zorgplichtwet Natuurbescherming 

▪ Wet Ruimtelijke Ordening 

▪ Wet Algemene bepalingen Omgevingsrecht 

▪ Woningwet 

▪ Crisis  en Herstelwet 

▪ Wet geluidhinder 

 

 
 

 

 

 

  

Factsheet empirische verkenning bouwstenen organiek beleidskader  

Gemeenten 

Taakveld 8.3 Bouwen en wonen 



2. Analyse bevindingen op niveau taakveld 

 

Taakveld 8.3 Bouwen en wonen 

Samenvatting gehele 
taakveld 

De gemeente moet een structuurvisie en bestemmingsplannen opstellen, passend 

binnen het stelsel van plannen van provincie en rijk. De provincie beoordeelt 

gemeentelijke plannen. In principe zijn er geen doelvoorschriften, wel is sprake 

van voorgeschreven toepassingen. 
De beleidsvrijheid op het taakveld bouwen en wonen is zeer gering. 

Sprake van bandbreedte 

Bij dit taakveld gelden voorgeschreven regionale of samenwerkingsverplichtingen. 

De argumenten voor taaktoedeling zijn expliciet benoemd en verplicht. 

Niet bekend is of sprake is geweest van experimenten in de uitvoering van dit 

taakveld voorafgaand aan de vaststelling van de wettelijke kaders.  

Het financiële arrangement behorend bij dit taakveld is dat het bekostigd wordt 

uit de Algemene Uitkering. Er zijn geen overgangsbepalingen opgenomen in de 

rechtsbesluiten.  

 

Aspect 1: Decentrale 
autonomie gemeten 
aan de hand van 
beleidsvrijheid 

 De meeste taken die onder dit taakveld vallen zijn verplicht. Het zijn taken met 

veel voorschriften op de dimensie regelgeving. De gemeente heeft nauwelijks  

vrijheidsgraden. Voor enkele vergoedingen geldt dat de gemeente een 

verordenende bevoegdheid heeft. 
 

Score beleidsvrijheid:  

- Verplichte taken met weinig voorschriften:  Niet beleidsvrij 

Taak 

Verplichte 

taak 

 

Beleids-

doelen 

Band 

breedte 

 

Regelgeving 

Voorgeschreven 

toepassing 

 

Samen-

werking 

Voorge-

schreven 

samenwer-

king 

Toezicht 

Interve-

niërend 

toezicht 

 

Aspect 2: Toedeling 
van bevoegdheden 
aan 
bestuursorganen 

Voorgeschreven toepassing 

 
 

Aspect 3: Regionaal 
bestuur 

Voorgeschreven samenwerking  

Aspect 4: 
Beleidscriteria voor 
taaktoedeling 

  

 Democratische controle Onbekend 

 Schaal van de taak Onbekend 

 Nabijheid Onbekend 



 Doelmatigheid en effectiviteit Onbekend 

 Anders: Niet genoemd 

Aspect 5: 
Uitvoeringsformat 

 
 

 

 Reeds implementatie voorafgaand aan wet Onbekend 

 Invloed uitvoeringsformat op wettelijke inrichting Onbekend 

Aspect 6: 
Basisprincipes voor 
de financiële 
arrangementen 

 
 

 

 In retrospectief een goede kosteninschatting gemaakt? Onbekend 

 Financiële overgangsbepalingen Onbekend 

 Vorm overgangsarrangement Onbekend 

 Actueel financieel arrangement  

Bronnen:  
Zie onderliggende analyse 

 

 

  



3. Onderliggende analyse op niveau van wet- en regelgeving 

 

Taakveld 8.3 Bouwen en wonen 

Wet:    

Aspect 1: Decentrale 
autonomie gemeten 
aan de hand van 
beleidsvrijheid 

 Score beleidsvrijheid:  

- Verplichte taken met veel voorschriften:  niet beleidsvrij 
 

Taak 

Verplichte 

taak  

 

Beleids-

doelen 

Band-

breedte 

 

Regelgeving 

Voorgeschreven 

toepassing 

Samen-

werking 

Voor-

geschreven 

samen-

werking 

Toezicht 

Interve-

niërend 

toezicht 

 

Aspect 2: Toedeling 
van bevoegdheden 
aan bestuursorganen 

Bandbreedte 

 
 

Aspect 3: Regionaal 
bestuur 

Voorgeschreven samenwerking  

Aspect 4: 
Beleidscriteria voor 
taaktoedeling 

Bron:   

 Democratische controle Onbekend, geen nadere toelichting hierop in nota van toelichting bij 
rechtsbesluit of andere bronnen. 

 Schaal van de taak Onbekend, geen nadere toelichting hierop in nota van toelichting bij 
rechtsbesluit of andere bronnen. 

 Nabijheid Onbekend, geen nadere toelichting hierop in nota van toelichting bij 
rechtsbesluit of andere bronnen. 

 Doelmatigheid en effectiviteit Onbekend, geen nadere toelichting hierop in nota van toelichting bij 
rechtsbesluit of andere bronnen. 

 Anders: Niet genoemd 

Aspect 5: 
Uitvoeringsformat 

  

 Reeds implementatie voorafgaand aan wet? Onbekend, blijkt niet uit nota van toelichting bij rechtsbesluit 

 Invloed uitvoeringsformat op wettelijke inrichting Niet van toepassing 

Aspect 6: 
Basisprincipes voor 
de financiële 
arrangementen 

  



 In retrospectief een goede kosteninschatting gemaakt? Onbekend, blijkt niet uit bestudeerde documenten dat dit wel of niet het geval 
is. 

 Financiële overgangsbepalingen? Nee.  

 Vorm overgangsarrangement  

 

 Taakveld 8.3 Wonen en bouwen   

Wet/Artikel Bij de boordeling is met name gekeken naar alle wetten die men in het kader van deze 

taak dient uit te voeren en waar men aan dient te toetsen. Dit beperkt de beleidsvrijheid. 

Taak Beleids-

doelen 

Regel-geving Samen-

werking 

Toezicht 

SAMENVATTING Binnen de Omgevingswet wordt nadrukkelijk omschreven waar Wonen en Bouwen aan 

moet voldoen, welke samenwerking mogelijk is en welke bevoegdheden een gemeente 

heeft in het toezicht. 

Verplichte 

taak 

Bandbree

dte 

Voorgeschreven 

toepassing 

Voorgeschr

even 

samenwerki

ng 

Interve-

niërend 

toezicht 

 

INVENTARISATIE Regeling 

Hoofdstuk 2. De omgevingsvergunning 

§2.1. Verbodsbepalingen, bevoegd gezag, gefaseerde vergunning, deelvergunning en revisievergunning 

Artikel 2.2 1. Voor zover ingevolge een bepaling in een provinciale of gemeentelijke verordening 

een vergunning of ontheffing is vereist om: 

geldt een zodanige bepaling als een verbod om een project voor zover dat geheel of 

gedeeltelijk uit die activiteiten bestaat, uit te voeren zonder omgevingsvergunning. 

2. Bij provinciale, gemeentelijke of waterschapsverordening kan worden bepaald dat 

het in daarbij aangewezen categorieën gevallen verboden is projecten die geheel of 

gedeeltelijk bestaan uit andere activiteiten die behoren tot een daarbij aangewezen 

categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, uit te 

voeren zonder omgevingsvergunning. 

Verplichte 

taak 

Bandbree

dte 

   

Artikel 2.4 1. Burgemeester en wethouders van de gemeente waar het betrokken project in 

hoofdzaak zal worden of wordt uitgevoerd, beslissen op de aanvraag om een 

omgevingsvergunning, behoudens in gevallen als bedoeld in het tweede tot en met 

vijfde lid. 

5. Het bevoegd gezag met betrekking tot een geldende omgevingsvergunning beslist op 

elke aanvraag die betrekking heeft op een project dat zal worden of wordt 

uitgevoerd op de plaats ten aanzien waarvan die vergunning is verleend. De eerste 

volzin geldt niet voor burgemeester en wethouders in gevallen als bedoeld in het 

tweede tot en met vierde lid en gedeputeerde staten in gevallen als bedoeld in het 

derde en vierde lid. De eerste volzin geldt voorts niet in gevallen die behoren tot een 

bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie. 

     



 Taakveld 8.3 Wonen en bouwen   

Wet/Artikel Bij de boordeling is met name gekeken naar alle wetten die men in het kader van deze 

taak dient uit te voeren en waar men aan dient te toetsen. Dit beperkt de beleidsvrijheid. 

Taak Beleids-

doelen 

Regel-geving Samen-

werking 

Toezicht 

Artikel 2.5 6. Het bevoegd gezag kan een beschikking intrekken waarbij positief is beslist op een 

aanvraag met betrekking tot: 

a. de eerste fase: indien niet uiterlijk twee jaar nadat de beschikking onherroepelijk is 

geworden een aanvraag is ingediend voor de beschikking met betrekking tot de 

tweede fase, 

b. de eerste of tweede fase: indien op de aanvraag met betrekking tot de andere fase 

negatief is beslist en niet uiterlijk twee jaar nadat de beschikking onherroepelijk is 

geworden een nieuwe aanvraag is ingediend. 

    Interve-

niërend 

toezicht 

Artikel 2.9 1. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat door 

daarbij aangewezen bestuursorganen van het Rijk rechten worden geheven ter zake 

van de behandeling van aanvragen tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking 

van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een 

omgevingsvergunning. 

  Medebewind  Inter-

veniërend 

toezicht 

Artikel 2.14 1. Voor zover de aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, 

eerste lid, onder e: 

a. betrekt het bevoegd gezag bij de beslissing op de aanvraag in ieder geval: 

1. de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting of het 

mijnbouwwerk daarvoor gevolgen kan veroorzaken; 

2. de gevolgen voor het milieu, mede in hun onderlinge samenhang bezien, die de 

inrichting of het mijnbouwwerk kan veroorzaken, mede gezien de technische 

kenmerken en de geografische ligging daarvan; 

3. de met betrekking tot de inrichting of het mijnbouwwerk en het gebied waar de 

inrichting of het mijnbouwwerk zal zijn of is gelegen, redelijkerwijs te verwachten 

ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu; 

4. de voor het einde van de in artikel 3:16 van de Algemene wet bestuursrecht 

bedoelde termijn of de krachtens artikel 3.12, zesde lid, aangegeven termijn 

ingebrachte adviezen en zienswijzen; 

5. de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen 

voor het milieu, die de inrichting of het mijnbouwwerk kan veroorzaken, te 

voorkomen, of zoveel mogelijk te beperken, voor zover zij niet kunnen worden 

voorkomen; 

6. het systeem van met elkaar samenhangende technische, administratieve en 

organisatorische maatregelen om de gevolgen die de inrichting of het mijnbouwwerk 

voor het milieu veroorzaakt, te monitoren, te beheersen en, voor zover het nadelige 

Verplichte 

taak 

Banbreedt

e 

   



 Taakveld 8.3 Wonen en bouwen   

Wet/Artikel Bij de boordeling is met name gekeken naar alle wetten die men in het kader van deze 

taak dient uit te voeren en waar men aan dient te toetsen. Dit beperkt de beleidsvrijheid. 

Taak Beleids-

doelen 

Regel-geving Samen-

werking 

Toezicht 

gevolgen betreft, te verminderen, dat degene die de inrichting of het mijnbouwwerk 

drijft, met betrekking tot de inrichting of het mijnbouwwerk toepast, alsmede het 

milieubeleid dat hij met betrekking tot de inrichting of het mijnbouwwerk voert; 

b. houdt het bevoegd gezag bij die beslissing in ieder geval rekening met: 

1. het voor hem geldende milieubeleidsplan; 

2. het bepaalde in de artikelen 10.14 en 10.29a van de Wet milieubeheer 

3. de voor de onderdelen van het milieu, waarvoor de inrichting of het 

mijnbouwwerk gevolgen kan hebben, geldende richtwaarden, voor zover de 

verplichting tot het rekening houden daarmee is vastgelegd krachtens of 

overeenkomstig artikel 5.2 of 5.17 van de Wet milieubeheer; 

c. neemt het bevoegd gezag bij die beslissing in ieder geval in acht: 

1. dat in de inrichting of het mijnbouwwerk ten minste de voor de inrichting of het 

mijnbouwwerk in aanmerking komende beste beschikbare technieken moeten 

worden toegepast; 

2. de voor de onderdelen van het milieu, waarvoor de inrichting of het 

mijnbouwwerk gevolgen kan hebben, geldende grenswaarden, voor zover de 

verplichting tot het in acht nemen daarvan is vastgelegd krachtens of 

overeenkomstig artikel 5.2 van de Wet milieubeheer, is vastgelegd in of krachtens 

artikel 5.16 van die wet, dan wel voor zover het inrichtingen betreft voortvloeit uit 

de artikelen 40, 44 tot en met 47, 50, 51, 53 tot en met 56, 59 tot en met 61, 63, 

tweede lid, 64, 65 of 66 van de Wet geluidhinder; 

3. in afwijking van onderdeel 2°, neemt het bevoegd gezag, voor zover het de 

geldende grenswaarden betreft, die voortvloeien uit de in dat onderdeel genoemde 

artikelen van de Wet geluidhinder, bij de beslissing op de aanvraag om een 

vergunning voor een inrichting, gelegen op een industrieterrein waarvoor een 

geluidreductieplan als bedoeld in artikel 67 van de Wet geluidhinder is vastgesteld, 

het geldende geluidreductieplan in acht; 

4. de onderdelen van het advies, bedoeld in artikel 2.26, tweede lid, ten aanzien 

waarvan in het advies is aangegeven dat daaraan moet worden voldaan, voor zover 

daardoor geen strijd ontstaat met het bepaalde in de andere onderdelen van dit lid 

of het tweede lid, of het bepaalde bij of krachtens artikel 2.22; 

d. en betrekt het bevoegd gezag bij die beslissing de bij een algemene maatregel van 

bestuur als bedoeld in artikel 5.1 van de Wet milieubeheer ter uitvoering van een 

EU-richtlijn of EU-verordening gestelde milieukwaliteitseisen op de bij die maatregel 



 Taakveld 8.3 Wonen en bouwen   

Wet/Artikel Bij de boordeling is met name gekeken naar alle wetten die men in het kader van deze 

taak dient uit te voeren en waar men aan dient te toetsen. Dit beperkt de beleidsvrijheid. 

Taak Beleids-

doelen 

Regel-geving Samen-

werking 

Toezicht 

aangegeven wijze, voor zover de verplichting daartoe krachtens of overeenkomstig 

artikel 5.2 van de Wet milieubeheer is vastgelegd in die maatregel. 

2. Voor zover de aanvraag om een activiteit als bedoeld in het eerste lid betrekking 

heeft op een inrichting waarin stoffen behorende tot een in artikel 9.2.3.1, tweede 

lid, van de Wet milieubeheer aangewezen categorie aanwezig kunnen zijn en die 

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie, draagt 

het bevoegd gezag er zorg voor dat de beslissing op de aanvraag niet tot gevolg 

heeft dat minder dan voldoende afstand aanwezig is tussen die inrichting en een 

beschermd natuurmonument of gebied dat als zodanig is aangewezen krachtens 

artikel 10 van de Natuurbeschermingswet 1998 of een gebied dat als zodanig is 

aangewezen krachtens artikel 10a van die wet of dat voorlopig als zodanig is 

aangewezen krachtens artikel 12 van die wet. Bij de beoordeling van de afstand 

betrekt het bevoegd gezag de maatregelen die zijn of worden getroffen om een 

voorval als bedoeld in artikel 17.1 van de Wet milieubeheer waarbij stoffen als 

bedoeld in de eerste volzin zijn betrokken en waardoor ernstig gevaar voor het 

milieu ontstaat, in de inrichting te voorkomen of de gevolgen daarvan te beperken. 

3. Voor zover het een activiteit betreft als bedoeld in het eerste lid, kan de 

omgevingsvergunning slechts in het belang van de bescherming van het milieu 

worden geweigerd. 

4. Het bevoegd gezag geeft in de motivering van de beslissing op de aanvraag te 

kennen, op welke wijze de in het eerste lid, onder a, genoemde aspecten de inhoud 

van het besluit hebben beïnvloed. Indien toepassing wordt gegeven aan het eerste 

lid, onder c, onder 3°, vermeldt het bevoegd gezag dit in de motivering. 

5. In afwijking van het eerste tot en met vierde lid wordt in gevallen als bedoeld in 

artikel 3.10, derde lid, de omgevingsvergunning verleend indien wordt voldaan aan 

de in het laatstgenoemde lid gestelde voorwaarden. 

6. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met 

betrekking tot de wijze waarop de voor een inrichting of mijnbouwwerk in 

aanmerking komende beste beschikbare technieken moeten worden bepaald. 

Daarbij kan worden bepaald dat de gestelde regels slechts gelden in gevallen die 

behoren tot een daarbij aangewezen categorie. 

7. Bij de toepassing van het eerste lid worden gronden en bouwwerken in de omgeving 

van de inrichting in aanmerking genomen overeenkomstig het bestemmingsplan, de 
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doelen 

Regel-geving Samen-

werking 
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beheersverordening, of, indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, van het 

bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken, de omgevingsvergunning. 

 

2.6. Wijziging en intrekking van de omgevingsvergunning 

Artikel 2.29 1. Een bestuursorgaan dat bij de totstandkoming van de omgevingsvergunning 

bevoegd was een verklaring als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, te geven of advies 

uit te brengen kan het bevoegd gezag verzoeken voorschriften van de 

omgevingsvergunning te wijzigen of de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk 

in te trekken. Een verzoek kan slechts worden gedaan door: 

a. het bestuursorgaan dat bevoegd was een verklaring te geven: voor zover het betreft 

de activiteiten waarvoor de verklaring is gegeven; 

b. een adviseur: voor zover het betreft de aspecten waarover hij bij de totstandkoming 

van de omgevingsvergunning advies kan uitbrengen. 

2. Voor zover een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met 

betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, kan Onze 

Minister het bevoegd gezag verzoeken binnen een daarbij aangegeven termijn de 

omgevingsvergunning of voorschriften van de omgevingsvergunning te wijzigen, 

indien zich in de betrokken inrichting een voorval als bedoeld in artikel 17.1 van de 

Wet milieubeheer voordoet of heeft voorgedaan of, indien titel 17.1A van die wet 

van toepassing is, zich een gebeurtenis als bedoeld in artikel 17.5a van die wet 

voordoet of heeft voorgedaan. 

3. Indien het bevoegd gezag gevolg geeft aan een verzoek als bedoeld in het eerste of 

tweede lid, zendt het een exemplaar van de beschikking tot wijziging van 

voorschriften van de omgevingsvergunning of wijziging of gehele of gedeeltelijke 

intrekking van de omgevingsvergunning aan het betrokken bestuursorgaan. 

  Optionele inzet   

Artikel 2.30 1. Voor zover de omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met 

betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, beziet het 

bevoegd gezag regelmatig of de voorschriften die aan een omgevingsvergunning zijn 

verbonden, nog toereikend zijn gezien de ontwikkelingen op het gebied van de 

technische mogelijkheden tot bescherming van het milieu en de ontwikkelingen met 

betrekking tot de kwaliteit van het milieu. Onder ontwikkelingen op het gebied van 

de technische mogelijkheden tot bescherming van het milieu wordt mede verstaan 

de vaststelling van nieuwe of herziene conclusies over beste beschikbare technieken, 

overeenkomstig artikel 13, vijfde en zevende lid, van richtlijn nr. 2010/75/EU van het 

    Interve-

niërend 

Toezicht 
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Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies 

(PbEU L 334). 

Artikel 2.31 1. Het bevoegd gezag wijzigt voorschriften van de omgevingsvergunning: 

2. Het bevoegd gezag kan voorschriften van een omgevingsvergunning wijzigen voor 

zover deze betrekking hebben op:  

     

Artikel 2.33 1. Het bevoegd gezag trekt de omgevingsvergunning in, voor zover: 

2. Het bevoegd gezag kan de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, 

voor zover: 

    Interve-

niërend 

toezicht 

 

Hoofdstuk 3. Voorbereidingsprocedures 

§ 3.1. Algemene bepalingen over de totstandkoming van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning 

Artikel 3.1 1. De aanvraag om een omgevingsvergunning wordt ingediend bij burgemeester en 

wethouders van de gemeente waar het betrokken project in hoofdzaak zal worden 

of wordt uitgevoerd. Indien burgemeester en wethouders niet bevoegd zijn op de 

aanvraag te beslissen, kan de aanvraag bij het bevoegd gezag worden ingediend. In 

dat geval zendt het bevoegd gezag een afschrift van de aanvraag aan burgemeester 

en wethouders van de gemeente waar het betrokken project in hoofdzaak zal 

worden of wordt uitgevoerd. 

     

Artikel 3.1A Het bevoegd gezag kan zich bij het verlenen van een omgevingsvergunning in ieder geval 

baseren op gegevens en onderzoeken die niet ouder zijn dan twee jaar. 

  Medebewind   

 

§ 3.5. Coördinatie met de voorbereiding van watervergunningen 

Artikel 3.20 1. Indien burgemeester en wethouders bevoegd zijn de beschikking op de aanvraag om 

de omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van de omgevingsvergunning 

te verlenen, kunnen gedeputeerde staten, indien dat met het oog op de samenhang 

tussen de beschikkingen op de onderscheidene aanvragen in het belang van de 

bescherming van het milieu geboden is, en zo nodig in afwijking van regels, gesteld 

krachtens artikel 1.3c van de Wet milieubeheer, op een daartoe strekkend verzoek 

van het orgaan dat bevoegd is de watervergunning te verlenen, aan burgemeester 

en wethouders een aanwijzing geven ter zake van de inhoud van die beschikking. 

  Voorgeschreven 

toepassing 

 Interve-

niërend 

toezicht. 

Artikel 2.23 Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien 

de watervergunning geheel of gedeeltelijk wordt ingetrokken. 
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Hoofdstuk 5. Uitvoering en handhaving 

§ 5.1. Algemene bepalingen 

Artikel 5.1 Overzicht van alle wetten die in acht genomen moeten worden.      

Artikel 5.2 1. Het bevoegd gezag heeft tot taak: 

a. zorg te dragen voor de bestuursrechtelijke handhaving van de op grond van het 

bepaalde bij of krachtens de betrokken wetten voor degene die het betrokken 

project uitvoert, geldende voorschriften; 

b. gegevens die met het oog op de uitoefening van de taak als bedoeld onder a van 

belang zijn, te verzamelen en te registreren; 

c. klachten te behandelen die betrekking hebben op de naleving van het bepaalde bij 

of krachtens de betrokken wetten met betrekking tot het uitvoeren van het 

betrokken project. 

2. Indien met betrekking tot het uitvoeren van het betrokken project door het bevoegd 

gezag een beschikking tot oplegging van een last onder bestuursdwang, oplegging 

van een last onder dwangsom of intrekking van een vergunning op grond van artikel 

5.19 is gegeven en, nadat die beschikking is gegeven, als gevolg van een verandering 

van het betrokken project een ander bestuursorgaan bevoegd wordt de vergunning 

te verlenen, blijft het bestuursorgaan dat de beschikking heeft gegeven, bevoegd 

met betrekking tot die beschikking totdat zij 

a. onherroepelijk is geworden en is tenuitvoergelegd, of de dwangsom is ingevorderd, 

of 

b. is ingetrokken, of de bij de beschikking opgelegde last onder dwangsom 

overeenkomstig artikel 5:34 van de Algemene wet bestuursrecht is opgeheven. 

Verplichte 

taak 

   Interve-

niërend 

toezicht 

 

§ 5.2. Kwaliteitsbevordering en samenwerking 

Artikel 5.3 1. Gedeputeerde staten en burgemeester en wethouders van de gemeenten die 

behoren tot een regio als bedoeld in artikel 8 van de Wet veiligheidsregio’s of tot 

een kring van daartoe bij regeling van Onze Minister en van Onze Minister van 

Veiligheid en Justitie aangewezen gemeenten, stellen voor die regio of kring, 

onderscheidenlijk voor meerdere regio’s, onderscheidenlijk kringen, een 

omgevingsdienst in in het belang van een doelmatige en doeltreffende uitvoering en 

handhaving van het bepaalde bij of krachtens de betrokken wetten door 

gedeputeerde staten en burgemeester en wethouders van de betrokken gemeenten. 
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4. Bij algemene maatregel van bestuur worden taken aangewezen die in ieder geval in 

het verband van een omgevingsdienst worden uitgevoerd. 

Artikel 5.4 1. Om een goede kwaliteit van de uitvoering en handhaving van het bepaalde bij of 

krachtens de betrokken wetten door omgevingsdiensten te waarborgen, 

a. stelt de gemeenteraad, gehoord gedeputeerde staten, bij verordening regels over de 

uitvoering en handhaving van de taken, bedoeld in artikel 5.3, vierde lid, eerste 

volzin, niet zijnde taken als bedoeld in de tweede volzin, die in opdracht van 

burgemeester en wethouders worden uitgevoerd. 

Verplichte 

taak 

    

Artikel 5.5 De betrokken bestuursorganen dragen zorg voor een goede kwaliteit van de uitvoering en 

handhaving van het bepaalde bij of krachtens de betrokken wetten voor andere taken 

dan de taken, aangewezen bij of krachtens artikel 5.3, vierde lid. Provinciale staten, 

onderscheidenlijk de gemeenteraad, kunnen, gehoord Onze Minister en het College van 

procureurs-generaal, onderscheidenlijk gedeputeerde staten, regels stellen over de 

uitvoering en handhaving in opdracht van gedeputeerde staten, onderscheidenlijk van 

burgemeester en wethouders. 

     

 

De bouwverordening 

Artikel 8 1. De gemeenteraad stelt een bouwverordening vast, die uitsluitend de voorschriften, 

bedoeld in het tweede tot en met zesde lid, bevat. 

2. De bouwverordening bevat voorschriften omtrent het tegengaan van het bouwen 

van een bouwwerk op verontreinigde bodem. 

1. De bouwverordening bevat tevens voorschriften omtrent de samenstelling, 

inrichting en werkwijze van de welstandscommissie. Zij kan bepalen dat er in plaats 

van een welstandscommissie een stadsbouwmeester wordt aangesteld, in welk geval 

de bouwverordening voorschriften bevat over de rol en de functie van de 

stadsbouwmeester. Voorts kan de bouwverordening nadere voorschriften bevatten 

omtrent de verslagen, bedoeld in artikel 12b, derde lid. 

2. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat in de bouwverordening 

voorschriften worden gegeven omtrent andere onderwerpen dan die, genoemd in 

het tweede en vijfde lid. 

3. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen ter bevordering van eenheid in de 

bouwverordeningen regelen worden gegeven omtrent de inhoud van de 

voorschriften, bedoeld in het tweede tot en met zesde lid. 

Verplichte 

taak 

Voorschrif

t 

Voorgeschreven 

toepassing 
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4. De gemeenteraad brengt binnen een jaar na het in werking treden van de krachtens 

het zevende lid en de krachtens artikel 120 gegeven voorschriften de 

bouwverordening met die voorschriften in overeenstemming. Zolang de 

bouwverordening niet met die voorschriften in overeenstemming is gebracht, gelden 

die voorschriften rechtstreeks. 

 

De welstand 

Artikel 12 2. De gemeenteraad kan besluiten dat, in afwijking van het eerste lid en artikel 2.10, 

eerste lid, onder d, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor een 

daarbij aan te wijzen gebied of voor een of meer daarbij aan te wijzen categorieën 

van bestaande en te bouwen bouwwerken geen redelijke eisen van welstand van 

toepassing zijn. 

  Optionele inzet   

Artikel 12A 1. De gemeenteraad stelt een welstandsnota vast, inhoudende beleidsregels waarin in 

ieder geval de criteria zijn opgenomen die het bevoegd gezag toepast bij de 

beoordeling: 

Verplichte 

taak 

    

Artikel 12B 3. De welstandscommissie dan wel de stadsbouwmeester legt de gemeenteraad 

eenmaal per jaar een verslag voor van de door haar onderscheidenlijk hem verrichte 

werkzaamheden. In het verslag wordt ten minste uiteengezet op welke wijze zij 

onderscheidenlijk hij toepassing heeft gegeven aan de criteria, bedoeld in artikel 

12a, eerste lid, onderdeel a. 

     

Artikel 12c Burgemeester en wethouders leggen de gemeenteraad eenmaal per jaar een verslag voor 

waarin zij ten minste uiteenzetten: 

Vergunningverlening en handhaving al ook opleggen last onder dwangsom 

     

 

Hoofdstuk V. Voorziening in de woningbehoefte 

Onderzoek naar de volkshuisvesting 

Artikel 62 1. Bij algemene maatregel van bestuur kan, ten einde gegevens te verkrijgen omtrent 

omvang en samenstelling van de woningvoorraad en omtrent gebruik en bezetting 

van woningen, worden bepaald dat een algemene woningtelling wordt gehouden. In 

die maatregel worden tijdstip, doel en inhoud van de woningtelling omschreven. 

2. Bij of krachtens de in het eerste lid bedoelde algemene maatregel van bestuur 

kunnen nadere voorschriften omtrent de woningtelling worden gegeven. 

3. De colleges van burgemeester en wethouders verlenen hun medewerking aan de 

uitvoering van de in het eerste lid bedoelde algemene maatregel van bestuur. 

  Optionele inzet   
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Artikel 63 1. Bij koninklijk besluit kunnen burgemeester en wethouders worden verplicht, 

overeenkomstig bij dat besluit te geven voorschriften, een bijzonder onderzoek naar 

de staat van de volkshuisvesting in te stellen. 

Verplichte 

taak 

    

Artikel 65 1. Burgemeester en wethouders alsmede gedeputeerde staten verstrekken 

overeenkomstig bij of krachtens algemene maatregel van bestuur gegeven 

voorschriften informatie ten behoeve van de door Onze Minister ingevolge artikel 64 

aan de Staten-Generaal te verstrekken gegevens. 

    Informatieplic

ht 

Artikel 75 1. Burgemeester en wethouders kunnen, ingeval dit noodzakelijk is voor het naar 

behoren uitvoeren van deze wet, besluiten rechtstreeks van gemeentewege 

voorzieningen in het belang van de volkshuisvesting te treffen 

     

Artikel 80a 1. Het college van burgemeester en wethouders draagt zorg voor stedelijke 

vernieuwing en treft maatregelen in het belang daarvan. 

2. Gedeputeerde staten dragen uitsluitend zorg voor de bevordering en ondersteuning 

van stedelijke vernieuwing, in het bijzonder indien zij in het kader daarvan financiële 

middelen verstrekken. 

     

 

Afdeling 5. Verstrekking van geldelijke steun uit ’s Rijks kas 

Artikel 81 1. Uit 's Rijks kas kunnen aan gemeenten of provincies financiële middelen worden 

verstrekt voor activiteiten die passen in het rijksbeleid met betrekking tot het 

bouwen, het wonen en de woonomgeving. 

4. Bij of krachtens de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het tweede lid, kan 

worden bepaald dat de gemeenteraad of provinciale staten voorschriften geeft of 

geven omtrent het door burgemeester en wethouders, of gedeputeerde staten 

verstrekken van subsidie ten laste van de uit ’s Rijks kas aan hen verstrekte financiële 

middelen voor de activiteiten, bedoeld in het eerste lid. 

     

 

Hoofdstuk 2. Bijzondere voorzieningen 

Ontwikkelingsgebieden 

Artikel 2.3 3. Ten aanzien van een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 

2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, die 

plaatsvindt binnen het ontwikkelingsgebied, kan of kunnen in het belang van de 

optimalisering van de milieugebruiksruimte binnen het ontwikkelingsgebied: 

a. in het geval dat burgemeester en wethouders ingevolge artikel 2.4, eerste lid, van de 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht het bevoegd gezag zijn: 

Verplichte 

taak 

Dimensio
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1. onverminderd artikel 2.22, tweede lid, eerste volzin, van die wet voorschriften 

worden verbonden aan de omgevingsvergunning voor die activiteit; 

2. in afwijking van artikel 2.31, tweede lid, onderdeel b, en met toepassing van 

paragraaf 3.4 van die wet voorschriften van de omgevingsvergunning voor die 

activiteit worden gewijzigd, waarbij de artikelen 2.31a en 4.2 van die wet van 

overeenkomstige toepassing zijn; 

b. de Wet milieubeheer met uitzondering van artikel 5.2b en titel 5.2, 
 

met dien verstande dat uiterlijk tien jaar nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is 

geworden alsnog wordt voldaan aan de bij of krachtens de wet gestelde 

milieukwaliteitsnormen. Indien er na deze periode niet wordt voldaan aan een 

milieukwaliteitsnorm geven burgemeester en wethouders aan op welke wijze alsnog aan 

die norm zal worden voldaan. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden 

gesteld over de maximale afwijking van milieukwaliteitsnormen. 

 

8. Het zevende lid is van overeenkomstige toepassing op besluiten die strekken ter 

uitvoering van het bestemmingsplan. 

9. Burgemeester en wethouders nemen in bij algemene maatregel van bestuur 

aangegeven categorieën van gevallen geen besluit als bedoeld in het achtste lid dan 

nadat het bestuursorgaan dat krachtens de betrokken wet bevoegd zou zijn te 

beslissen, heeft verklaard dat het daartegen geen bedenkingen heeft. De artikelen 

2.27, tweede tot en met vijfde lid, en 3.11 van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht zijn van overeenkomstige toepassing. 

10. Burgemeester en wethouders dragen zorg voor het uitvoeren van de maatregelen of 

werken, bedoeld in het tweede lid, onderdelen a en b, binnen een in het 

bestemmingsplan te noemen termijn. 

Artikel 2.10 1. Op verzoek of ambtshalve kan de gemeenteraad ten aanzien van een project als 

bedoeld in artikel 2.9, eerste lid, een projectuitvoeringsbesluit vaststellen, 

waaronder begrepen de vaststelling dat deze afdeling op het project van toepassing 

is. De gemeenteraad kan de bevoegdheid, bedoeld in dit artikel, delegeren aan 

burgemeester en wethouders. 

2. Op de ontwikkeling en verwezenlijking van een project als bedoeld in artikel 2.9, 

eerste lid, ten aanzien waarvan een projectuitvoeringsbesluit is vastgesteld, zijn de 

wettelijke voorschriften krachtens welke daarvoor een vergunning, ontheffing, 

 Voorschrif

t 
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vrijstelling of enig ander besluit is vereist, niet van toepassing, met uitzondering van 

hoofdstuk 3 van de Wet natuurbescherming, paragraaf 5.1 van de Erfgoedwet, 

artikel 6.5, onderdeel c, van de Waterwet en de artikelen 4.1a en 4.3a van de Wet 

ruimtelijke ordening. 

 7. Indien een projectuitvoeringsbesluit er toe strekt een vergunning als bedoeld in 

artikel 11 van de Monumentenwet 1988 zoals van toepassing op grond van artikel 

9.1, eerste lid, van de Erfgoedwet of artikel 2.1, eerste lid, onderdeel f, van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht te vervangen: 

a. legt de gemeenteraad, indien het een archeologisch monument betreft als bedoeld 

in de Erfgoedwet en in de gevallen waarin Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht adviseert, 

het voornemen tot een projectuitvoeringsbesluit voor advies voor aan Onze Minister 

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap die binnen vier weken na ontvangst van de 

gegevens, bedoeld in artikel 3:7 van de Algemene wet bestuursrecht, advies 

uitbrengt 

   Voorgeschr

even 

samenwerki

ng 

 

Artikel 2.19 1. Ten aanzien van een krachtens artikel 2.18 aangewezen lokaal project met nationale 

betekenis stelt de gemeenteraad een structuurvisie als bedoeld in artikel 2.1, eerste 

of derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening vast. 

2. De structuurvisie, bedoeld in het eerste lid, bevat onverminderd het elders omtrent 

de inhoud van een structuurvisie bepaalde, tevens: 

a. een concretisering van de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling van het 

betrokken gebied; 

b. een beschrijving van de voorgestelde wijze van verwezenlijking van de voorgenomen 

ontwikkeling, bestaande uit in ieder geval de volgende onderdelen: 

1. een voorlopig overzicht van de voor de uitvoering van het project benodigde 

besluiten, alsmede het daarbij voorgenomen tijdpad; 

2. financiële onderbouwing en een voorlopige opzet van de grondexploitatie; 

3. een analyse van de risico’s ten aanzien van verplichtingen tot het toekennen 

van een tegemoetkoming in schade als bedoeld in afdeling 6.1 van de Wet 

ruimtelijke ordening; 

4. eventuele voornemens inzake verwerving van gronden; 

5. de vermelding dat ten aanzien van de voor de verwezenlijking van het project 

noodzakelijke besluiten ingevolge artikel 2.21 toepassing zal worden gegeven aan de 

Verplichte 

taak 
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gemeentelijke coördinatieregeling, bedoeld in paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke 

ordening; 

Artikel 2.20 1. Bij de voorbereiding van een structuurvisie als bedoeld in artikel 2.19, eerste lid, 

plegen burgemeester en wethouders overleg met de besturen van de betrokken 

gemeenten en waterschappen en met die diensten van provincie en Rijk die 

betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de 

behartiging van belangen die in de structuurvisie in het geding zijn. 

2. In afwijking van hoofdstuk 2 van de Wet ruimtelijke ordening, worden, voor zover 

het overleg, bedoeld in het eerste lid, leidt tot vaststelling van een structuurvisie 

waarmee de bestuursorganen van de betrokken gemeenten, waterschappen, 

provincie en Rijk instemmen, aan die structuurvisie verklaringen gehecht houdende 

instemming van die bestuursorganen met de in de structuurvisie voorgestelde wijze 

van verwezenlijking van de voorgenomen ontwikkeling. 

3. Ter uitvoering van de in de structuurvisie voorgestelde wijze van verwezenlijking van 

de voorgenomen ontwikkeling wordt ten behoeve van een goede begeleiding en 

tijdige afronding van het project een projectcommissie ingesteld. In de commissie 

zijn de betrokken bestuursorganen, bedoeld in het tweede lid, vertegenwoordigd. De 

commissie staat onder voorzitterschap van een bestuurder van de 

eerstverantwoordelijke gemeente. 

   Voorgeschr
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Wet geluidhinder 

Overige voorschriften 

Artikel 67 1. Indien de geluidbelasting buiten een bestaande zone vanwege een industrieterrein 

de waarde van 50 dB(A) overschrijdt of op een of meer plaatsen binnen de zone of 

op de zonegrens de geluidsbelasting hoger is dan de ten hoogste toegestane 

geluidsbelasting, stellen burgemeester en wethouders voor het betreffende 

industrieterrein een geluidreductieplan vast. 

Verplichte 

taak 

    

Artikel 77 1. Bij het voorbereiden van de vaststelling van een bestemmingsplan of van een 

wijzigings- of uitwerkingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a of b, van 

de Wet ruimtelijke ordening dat geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op gronden, 

behorende tot een zone als bedoeld in artikel 74, of bij het voorbereiden van een 

omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 76a, wordt vanwege burgemeester en 

wethouders een akoestisch onderzoek ingesteld naar: 
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Artikel 79 Tot aanleg van een weg anders dan op grondslag van een overeenkomstig de artikelen 76 

en 77 vastgesteld of herzien bestemmingsplan wordt, indien binnen de aanwezige of 

toekomstige zone woningen, dan wel andere geluidsgevoelige gebouwen of 

geluidsgevoelige terreinen aanwezig, in aanbouw of geprojecteerd zijn, niet overgegaan 

dan in overeenstemming met een besluit van burgemeester en wethouders, krachtens 

artikel 81 genomen naar aanleiding van een door de wegaanlegger aan burgemeester en 

wethouders gedane mededeling van zijn voornemen en na een overeenkomstig artikel 80 

ingesteld onderzoek. 

     

Artikel 90 1. Burgemeester en wethouders of indien toepassing wordt gegeven aan artikel 98 

burgemeester en wethouders of de wegaanlegger leggen het ingevolge artikel 89, 

eerste lid, vastgestelde programma van maatregelen onverwijld voor aan Onze 

Minister. 

     

Artikel 110a 1. Burgemeester en wethouders zijn binnen de grenzen van de gemeente bevoegd tot 

het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare 

geluidsbelasting. 

2. In afwijking van het eerste lid zijn indien ten behoeve van een activiteit in meer dan 

één gemeente een hogere waarde voor de bij of krachtens de wet genoemde ten 

hoogste toelaatbare geluidsbelasting dient te worden vastgesteld, burgemeester en 

wethouders van de gemeente binnen wier grenzen deze activiteit zal worden 

uitgevoerd bevoegd een hogere waarde vast te stellen. 

  Optionele inzet   

Artikel 165 1. In het belang van het verkrijgen van gegevens ten behoeve van het instellen van 

geluidszones rond industrieterreinen en ten behoeve van de bepaling van binnen die 

geluidszones te nemen maatregelen ter beperking van de geluidhinder aldaar 

kunnen burgemeester en wethouders, binnen een door hen aan te geven termijn 

gegevens betreffende de geluiduitstraling verlangen van beheerders van 

inrichtingen, welke binnen een zodanige zone werkzaam zijn. 

     

 
 


