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De raad van de gemeente Zundert; 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 11-09-2012; 

 

gehoord het advies van de commissie Bestuurszaken & Middelen d.d. 08-10-2012; 

 

gelet op artikel 156 van de Gemeentewet en artikel 10.15 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht; 

 

 

b e s l u i t : 

 

 

Vast te stellen een nieuw algemeen delegatie besluit, luidend als volgt: 

 

Algemeen Delegatiebesluit Gemeente Zundert 2012 
 

Artikel 1 Dwangsommen op basis van de Algemene wet bestuursrecht 

1. Aan het college van burgemeester en wethouders wordt de bevoegdheid overgedragen om de 

verschuldigdheid en de hoogte van de dwangsom, als bedoeld in artikel 4:18 van de Algemene wet 

bestuursrecht vast te stellen voor dwangsommen, die de raad als bestuursorgaan verbeurt; 

2. Aan het college van burgemeester en wethouders wordt de bevoegdheid overgedragen tot het 

beslissen inzake het terugvorderen van de door de raad als bestuursorgaan onverschuldigd betaalde 

dwangsommen als bedoeld in artikel 4:20 van de Algemene wet bestuursrecht. 

 

Artikel 2 Wegenwet 

Aan het college van burgemeester en wethouders wordt de bevoegdheid overgedragen om op grond van 

artikel 9 van de Wegenwet binnen de gemeente Zundert gelegen wegen aan het openbaar verkeer te 

onttrekken. 

 

Artikel 3 Wet openbaarheid van bestuur 

Aan het college van burgemeester en wethouders wordt de bevoegdheid overgedragen om te beslissen op 

verzoeken om informatie als bedoeld in de Wet openbaarheid van bestuur, welke zijn gericht tot de raad. 

 

Artikel 4 Wet vervoer gevaarlijke stoffen 

Aan het college van burgemeester en wethouders wordt de bevoegdheid overgedragen tot het aanwijzen van 

wegen of weggedeelten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen als bedoeld in artikel 18 lid 1 Wet vervoer 

gevaarlijke stoffen. 

 

Artikel 5 Wet basisregistraties adressen en gebouwen  

Aan het college van burgemeester en wethouders wordt de bevoegdheid overgedragen als bedoeld in artikel 6 

van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen tot: 

a. Het vaststellen van de openbare ruimte en toekennen van nummeraanduidingen aan de op het 

grondgebied van de gemeente gelegen verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen; 



b. het vaststellen van de standplaatsen en ligplaatsen; 

c. het vaststellen van de afbakening van panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen. 

 

Artikel 6 Wegenverkeerswet  

Aan het college van burgemeester en wethouder wordt de bevoegdheid overgedragen als bedoeld in artikel 

20a van de Wegenverkeerswet 1994 tot het vaststellen van de grenzen van de bebouwde kom of kommen van 

de gemeente. 

 

Artikel 7 Inwerkingtreding 

1. Dit besluit treedt in werking op 1 december 2012 en werkt, voor wat betreft artikel 5 van dit besluit, 

terug tot en met 1 juli 2009; 

2. Het Algemeen Delegatiebesluit gemeente Zundert van 16 december 2010 wordt gelijktijdig 

ingetrokken. 

 

Artikel 8 Citeertitel 

Dit besluit kan worden aangehaald als Algemeen Delegatiebesluit Gemeente Zundert 2012. 

 

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 25-10-2012 

 

De raad voornoemd. 

 

 

De griffier,  

 

Drs. B.A.M. Rijsbergen  

 

 

 

 

De voorzitter, 

 

L.C. Poppe-de Looff 


