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ADVIESNOTA voor burgemeester en wethouders en de burgemeester  Openbare besluitenlijst 
 
Zaaknummer: 54898-2021 
 
Medewerker : Renate Auée-Nijhof 
Team : Bedrijfsvoering en Communicatie 
Datum : 8 december 2021 
Portefeuillehouder : burgemeester A.G.J. Strien 

      
 
BIJLAGEN: 

 (54900-2021) 
AFSTEMMING MET →  

 anders, nl. team APV en bijzondere wetten 
  Actief openbaar 
  Niet actief openbaar 
  Actief openbaar, eerst contact met steller van deze adviesnota 

ONDERWERP 
Wijziging mandaat en volmachtstatuut 

 
BESLUIT burgemeester en wethouders 
De bevoegdheden als genoemd in het Mandaatbesluit APV en bijzondere wetten te mandateren aan de 
functiecodes Medewerker beleidsuitvoering III en IV. 
 
BESLUIT de burgemeester 
De bevoegdheden als genoemd in het Mandaatbesluit APV en bijzondere wetten te mandateren aan de 
functiecodes Medewerker beleidsuitvoering III en IV. 
 
SAMENVATTING 
Het mandaat- en volmachtstatuut is niet actueel als het gaat over de bevoegdheden op het gebied van de 
Algemene Plaatselijke Verordeningen Olst-Wijhe en diverse samenhangende wetten en regelingen. Het 
college en de burgemeester besloten om enkele mandaten te verlenen, zodat aanvragen efficiënt door 
medewerkers kunnen worden behandeld. 
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INLEIDING 
Het mandaat- en volmachtstatuut is niet actueel als het gaat over de bevoegdheden op het gebied van de 
Algemene Plaatselijke Verordeningen Olst-Wijhe en diverse andere samenhangende bijzondere wetten.  
Ook is de Drank- en horecawet gewijzigd in de Alcoholwet en moet het mandaatstatuut hierop tekstueel 
worden aangepast. 
 
Uw college en de burgemeester worden geadviseerd met de mandaten zoals deze staan verwoord in de 
bijlage in te stemmen. 
 
BEOOGD RESULTAAT 
Juiste mandatering van bevoegdheden. 
 
KADER 
Algemene wet bestuursrecht, hoofdstuk 10, bepalingen over mandatering. 
 
ARGUMENTEN 
De nieuwe voorgestelde mandaten zijn: 

- Verklaring van geen bezwaar voor wedstrijden op de weg (artikel 148 Wegenverkeerswet)  
- Vergunning inzameling oud ijzer (artikel 11 Afvalstoffenverordening) 
- Exploitatievergunningen (artikel 2:28 APV) 
- Ontheffing recreatief nachtverblijf buiten kampeerterrein (artikel 4:18 APV) 
- Ontheffing reclamevoertuigen (artikel 5:7 APV) 
- Ontheffing personenvervoer (artikel 87 RVV 1990 en 61B RVV 1990) 
- Ontheffing as verstrooien (artikel 5:36 APV) 
- Melding brandveilig gebruik overige plaatsen (artikel 2.2 van het Besluit brandveilig gebruik en 

basishulpverlening overige plaatsen). 
 
De overige mandaten waren al verleend. 
 
De Drank- en horecawet heet sinds 1 juli 2021 de Alcoholwet. Het mandaat is hier tekstueel op aangepast. 
 
DRAAGVLAK 
Dit advies is geschreven op verzoek van team APV en bijzondere wetten. 
 
 
DUURZAAMHEID 
 
- 
 
RISICO’S (financieel/juridisch) 
- 
 
 
FINANCIËLE CONSEQUENTIES 
- 
 
 
AANPAK/UITVOERING 
Na uw besluitvorming wordt het mandaat bekendgemaakt in het Gemeenteblad. 
 
 
 


