
De Raad van de gemeente Hillegom;  

Gelet op het voorstel van burgemeester en wethouders van Hillegom van 8 mei 2007;  

Overwegende,  

dat als gevolg van de inwerkingtreding van de wet van 6 oktober 2005 tot aanpassing van bijzondere 
wetten aan de Wet dualisering gemeentebestuur (Stb. 2005, nr. 530) een aantal besluiten tot 
delegatie van bevoegdheden van de gemeenteraad aan burgemeester en wethouders met ingang van 
het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet van rechtswege is vervallen (artikel LXXIII, lid 2); 

dat ook de wet van 8 juni 2005 tot wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (Stb. 2005, nr. 
503) aanpassing van het Besluit Overdracht Bevoegdheden van 19 september 2002 noodzakelijk 
maakt; 

dat het wenselijk is dat de raad opnieuw een besluit neemt tot delegatie van een aantal van zijn 
bevoegdheden aan burgemeester en wethouders; 

gelet op artikel 156 van de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht, in het bijzonder 
afdeling 10.1.2;  

besluit vast te stellen het: 

Delegatiebesluit gemeente Hillegom 2007 
  

 
 
Artikel 1 Wet openbaarheid van bestuur  
 
Burgemeester en wethouders oefenen de bevoegdheid uit tot het beslissen op verzoeken om 
informatie als bedoeld in de Wet openbaarheid van bestuur, welke zijn gericht tot de raad.  

   
Artikel 2 Vrijstelling bestemmingsplan  
 
Burgemeester en wethouders oefenen de bevoegdheid uit tot het nemen van een besluit op een 
verzoek om vrijstelling van het geldende bestemmingsplan ingevolge artikel 19, eerste lid, van de 
Wet op de Ruimtelijke Ordening.  
 
Artikel 3 Onteigeningswet 
 
Burgemeester en wethouders oefenen de bevoegdheid uit tot het voorbereiden van een beslissing 
tot onteigening als bedoeld in artikel 80, eerste en tweede lid, van de Onteigeningswet. 
 
Artikel 4 Grenzen bebouwde kom 
 
Burgemeester en wethouders oefenen de bevoegdheid uit tot het vaststellen van de grenzen van 
de bebouwde kom of kommen van een gemeente ingevolge artikel 20a van de 
Wegenverkeerswet. 
   
Artikel 5 Straatnamen  
 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd tot het vaststellen of wijzigen van namen van straten, 
wegen en pleinen, alsmede de nummering van bouwwerken. 
  



Artikel 6 Verantwoording 
 
Burgemeester en wethouders doen van alle op grond van deze regeling genomen besluiten 
mededeling aan de raad in de eerstvolgende raadsvergadering nadat de besluiten zijn genomen. 
 
Artikel 7 Intrekking Besluit overdracht bevoegdheden 
 
Het Besluit overdracht bevoegdheden van 19 september 2002 wordt hierbij ingetrokken. 
 
Artikel 8 Verordening beleidsregels zelfstandige projectprocedure 
 
De Verordening beleidsregels zelfstandige projectprocedure van 13 april 2000 komt na 
inwerkingtreding van het delegatiebesluit te vervallen. 

   
Artikel 9 Inwerkingtreding  
 
Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.  
 
Artikel 10 Citeertitel  
 
Dit besluit kan worden aangehaald als het "Delegatiebesluit gemeente Hillegom 2007".  

   
   

Vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Hillegom d.d. 11 oktober 2007,  
 
 
 
drs. P.M. Hulspas-Jordaan   drs. A. Mans  
griffier      voorzitter 
  
 
 



Algemene en artikelsgewijze toelichting Delegatiebesluit gemeente Hillegom 2007 
 
 
 
Algemeen 
Bij delegatie wordt een bestaande bevoegdheid van een bestuursorgaan tot het nemen van besluiten 
overgedragen aan een ander bestuursorgaan. Het verkrijgende bestuursorgaan oefent die 
bevoegdheid onder eigen verantwoordelijkheid uit en is bestuurlijk verantwoordelijk voor het 
genomen besluit. Delegatie vraagt om vertrouwen. Het delegerende bestuursorgaan moet ervan uit 
kunnen gaan dat een besluit wordt genomen dat het orgaan zelf ook zou hebben genomen.  
 
Binnen een gemeentelijke organisatie is het over het algemeen de gemeenteraad die bevoegdheden 
delegeert. Delegatie aan ondergeschikten (ambtenaren) is niet mogelijk. Wanneer het college van 
burgemeester en wethouders of de burgemeester ambtenaren een bevoegdheid verleent namens hen 
te beslissen, is dan ook geen sprake van delegatie maar van mandaat (of van machtiging en volmacht 
wanneer het om feitelijke handelingen of privaatrechtelijke beslissingen gaat).  
  
Naar aanleiding van de Wet dualisering gemeentebestuur en de behoefte aan een totaaloverzicht van 
alle gedelegeerde bevoegdheden, heeft de gemeenteraad een delegatiebesluit vastgesteld. De Wet 
dualisering heeft een wijziging aangebracht in de bevoegdheidverdeling tussen gemeenteraad en 
college van burgemeester en wethouders.  
 
Artikel 1 
De termijn waarbinnen het bestuursorgaan, in dit geval de raad, moet beslissen op een verzoek om 
informatie is, gelet op artikel 6 van Wet openbaarheid van bestuur (Wob), twee weken, met de 
mogelijkheid tot verlenging van eenmaal twee weken. Reageert het bestuursorgaan binnen deze vier 
weken niet, dan kan de burger tegen dit uitblijven van een reactie, gelet op artikel 6:2 van de Awb, in 
beroep gaan.  
Delegatie van deze bevoegdheid aan het college brengt grote voordelen met zich mee. De gemeente 
kan directer en slagvaardiger optreden. De gemeenteraad wordt minder belast. Voorts loopt de 
gemeente minder juridische risico’s, omdat termijnen in de Wob erg kort zijn en veelal niet gehaald 
zullen worden als de raad op deze verzoeken dient te beslissen. 
 
Artikel 2  
Op 3 april 2000 is de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) in werking getreden. Een van de 
belangrijkste wijzigingen betrof artikel 19 en 19a WRO en in het bijzonder de bevoegdheid ten 
aanzien van het verlenen van de vrijstelling. Volgens artikel 19, lid 1 WRO (de zgn. zelfstandige 
projectprocedure) is de raad bevoegd ten aanzien van het verlenen van de vrijstelling. Tevens is 
bepaald dat de raad de bevoegdheid omtrent het verlenen van vrijstelling kan delegeren aan 
burgemeester en wethouders. 
 
Een juridische consequentie van artikel 19, lid 1 WRO is de versterking van de rol van de raad, 
hetgeen meer in lijn is met de Gemeentewet. Artikel 19 en 19a WRO stellen echter termijnen 
waarbinnen een besluit door de raad en/of burgemeester en wethouders genomen moet worden. 
Een praktische gevolg hiervan is, teneinde die termijnen te kunnen halen, de afstemming met het 
vergaderschema van de raad. Er kunnen zich situaties voordoen, waarbij in afwijking van het reguliere 
vergaderschema, extra raadsvergaderingen op korte termijn gehouden moeten worden.  
Opnieuw geldt dat door delegatie van deze bevoegdheid aan het college de gemeente directer en 
slagvaardiger kan optreden. 
 
Artikel 3  
Het gaat hier om een procedurele aangelegenheid die in overwegende mate is te kwalificeren als 
voorbereiding en uitvoering die uit het oogpunt van doelmatigheid primair door het college kan 
worden afgedaan. Vertraging in de besluitvorming leidt tot vertraging in de onteigeningsprocedures 



en daarmee de ruimtelijke ontwikkelingen. Dit kan ernstige financiële en andere gevolgen hebben 
voor de gemeente. 
 
Artikel 4 Grenzen bebouwde kom 
Dit artikel behoeft geen nadere toelichting. 
 
Artikel 5 Straatnamen  
Dit artikel behoeft geen nadere toelichting. 
 
Artikel 6 Verantwoording 
In beginsel dient het college van alle op grond van dit delegatiebesluit genomen besluiten zo spoedig 
mogelijk mededeling te doen aan de raad, namelijk in de eerstvolgende raadsvergadering. In de 
praktijk komt deze bepaling erop neer dat het college in de eerstvolgende vergadering van de raad 
waarop het mogelijk is om via de ingekomen stukken deze mededeling te doen aan zijn 
verantwoordingsplicht voldoet. 
 
Artikel 7 Intrekking Besluit overdracht bevoegdheden 
Deze bepaling spreekt voor zichzelf. 
 
Artikel 8 Verordening beleidsregels zelfstandige projectprocedure 
Na inwerkingtreding van de WRO op 3 april 2000 heeft de raad op 13 april 2000 bij verordening 
beleidsregels ten aanzien van de nieuw ingevoerde zelfstandige projectprocedure vastgesteld. In 
deze verordening was een delegatiebepaling van de raad aan het college opgenomen. 
Deze verordening verliest zijn betekenis na inwerkingtreding van dit delegatiebesluit en kan 
daarom komen te vervallen. 
 
Artikel 9 Inwerkingtreding  
Deze bepaling behoeft geen nadere toelichting. 
 
Artikel 10 Citeertitel  
Deze bepaling behoeft geen nadere toelichting. 
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