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REGELING AMBTELIJKE ORGANISATIE GEMEENTE HILLEGOM 
 

 
Vastgesteld in vergadering van het college van de gemeente Hillegom op  5 oktober 2004, B&W 
nummer…..  
 
HOOFDSTUK 1 

Artikel 1 
 
De structuur van de ambtelijke organisatie 
1. De ambtelijke organisatie is ondergebracht in een dienst voor de ondersteuning van het 

gemeentebestuur en zijn bestuursorganen bij de uitoefening van hun taken. 
 

Artikel 2 
 
Begripsbepaling 
In deze regeling wordt verstaan onder: 
 
Het bestuur: 

a. Bestuursorganen 
De raad, het college, de burgemeester en de commissies als bedoeld in artikel 6 e.v. van de 
gemeentewet; 

b. Portefeuillehouder 
Een lid  van het college, dat op grond van collegeafspraken in het bijzonder verantwoordelijk is voor 
bepaalde beleidsterreinen, of de burgemeester als bestuursorgaan; 
 
De leiding van de organisatie: 
      c. Secretaris 
De ambtenaar als bedoeld in artikel 102 van de Gemeentewet, als zodanig benoemd door het college; 
     d. Adjunct-secretaris 
De ambtenaar die ter ondersteuning van de secretaris, belast wordt met de portefeuille kwaliteit en 
cultuur, planning- en controlcyclus, het bedrijfsplan, coördinatie en medeaansturing van de organisatie 
alsmede het (laten) vertalen van bestuursopdrachten. 
De adjunct-secretaris wordt als zodanig door het college benoemd; 
 
      e. Organisatiereglement 
Een nog op te stellen “reglement” waarin de bedrijfsvoering van de organisatie nader is uitgewerkt; 

f. Bedrijfsplan 
Een plan waarin in ieder geval de doelstellingen van de ambtelijke organisatie en de jaarplanning van de 
beschikbare capaciteit ten behoeve van bestaand en nieuw beleid is opgenomen; 
      
De afdelingen: 
 g. Afdeling 
Elk als zodanig door het college van burgemeester en wethouders aangewezen onderdeel van de 
organisatie; 
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De overige leidinggevenden,overleggen en overige: 
 h. Afdelingshoofd 
De ambtenaar die belast is met de dagelijkse leiding van een afdeling en als zodanig door het college van 
burgemeester en wethouders benoemd; 

i. Managementoverleg 
Het overleg tussen de secretaris (en adjunct-secretaris) en de afdelingshoofden. 
 j. Loco-secretaris 
De ambtenaar als bedoeld in artikel 102 van de Gemeentewet, als zodanig door het college benoemd 
 k. Projectorganisatie 
Een aantal buiten de normale hiërarchische lijn werkende personen, afkomstig uit de diverse afdelingen 
die voor een specifiek project worden ingezet en die wordt geleid door een daarvoor door de 
secretaris aangewezen projectleider. 

 
Artikel 3 
 

Indeling ambtelijke organisatie: 
1. De ambtelijke organisatie is ingedeeld in 4 afdelingen en een bestuurs- en management-secretariaat. 

De afdelingen zijn: 

• Afdeling Gemeentewinkel 

• Afdeling Beleid en Ontwikkeling 

• Afdeling Openbare Werken 

• Afdeling Middelen 
 

2. Het inrichten en wijzigen van de organisatie gebeurt door het college van burgemeester en 
wethouders, op voorstel van de secretaris; 

 
3. Tot het wijzigen van de inrichting van de organisatie wordt niet besloten dan nadat het direct 

betrokken personeel bij de voorbereiding daarvan is betrokken. 
 

 
HOOFDSTUK 2  

Artikel 4 
 
Instructie 
De bepalingen in dit hoofdstuk gelden tevens als instructie voor de secretaris. 
 
Paragraaf 1: Secretaris in relatie tot de bestuursorganen college en burgemeester 
1. de secretaris draagt, onverminderd de verantwoordelijkheid van de burgemeester, zorg voor een 

goede voorbereiding van de vergaderingen van het college; 
2. het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de zorg van de secretaris voor een doelmatige 

ondersteuning van de door het college of de burgemeester ingestelde commissies.  
3. de secretaris zorg voor een gedegen, tijdige en volledige advisering aan het college; 
4. de secretaris zorgt er desgevraagd en uit eigen beweging voor dat de leden van het college over alle 

informatie kunnen beschikken om hun functie goed uit te kunnen oefenen; 
5. de secretaris zorg ervoor dat de tijdens de vergadering van het college genomen besluiten worden 

vastgelegd en dat een presentielijst wordt bijgehouden; 
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6. de secretaris staat de burgemeester terzijde bij de bevordering van een goede samenwerking en  
afstemming tussen de bestuursorganen en de ambtelijke organisatie alsmede tussen de griffie en de 
ambtelijke organisatie; 

7. de secretaris is als eindverantwoordelijke voor de ambtelijke organisatie direct verantwoording 
schuldig aan het college; 

8. de secretaris is als enige bevoegd om opdrachten van het college aan te nemen; 
9. de secretaris staat de burgemeester in diens hoedanigheden van bestuursorgaan van de gemeente en 

bestuurlijk coördinator terzijde; 
10. de secretaris is de burgemeester behulpzaam bij de bewaking van het functioneren van het collegiaal 

bestuur van het college; 
11. ten aanzien van de taken zoals genoemd in lid 1 tot en met lid 10 kan het college c.q. de 

burgemeester nadere regels stellen;. 
    
       Artikel 5 
 
Onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het college staat de secretaris aan het hoofd van de 
ambtelijke organisatie. 
 

Artikel 6 
 
1. De secretaris is verantwoordelijk voor de algehele bedrijfsvoering. Voor de uitoefening van zijn taak 

wordt hij bijgestaan door de adjunct-secretaris.  
 
2. De secretaris onderhoudt het overleg met de Ondernemingsraad als bestuurder. 
 

Artikel 7 
 
Aanwijzingen en inlichtingen 
1. Uit hoofde van zijn taken en bevoegdheden kan de secretaris aanwijzingen geven aan de ambtelijke  

organisatie; 
 
2. De aan het gemeentebestuur ondergeschikte ambtenaren, zowel individueel als per organisatorische 

eenheid, verstrekken de secretaris desgevraagd de inlichtingen die hij voor een goede vervulling van 
zijn taak nodig heeft. 

  
                                                                    Artikel 8 

         
Vervanging 
Bij afwezigheid van de secretaris treedt, ter uitvoering van artikel 106 van de gemeentewet, de adjunct-
secretaris op als eerste loco-secretaris. 
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HOOFDSTUK 3 
 

Artikel 9 
 
De adjunct-secretaris 
1. Is verantwoordelijk voor de portefeuille kwaliteit en cultuur (integrale kwaliteitszorg) 
    De adjunct-secretaris is verantwoordelijk voor het periodiek laten plaatsvinden van een 

bedrijfsdiagnose;  
 
2. Neemt conform artikel 4 de taken van de secretaris over bij diens afwezigheid. In die hoedanigheid is 

hij daarnaast ook plaatsvervangend hoofd van de gehele organisatie (inclusief plaatsvervangend 
bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden);  

 
3. Is verantwoordelijk voor de (gehele) planning en control (cyclus) en het jaarlijks opstellen van een 

bedrijfsplan en verantwoordelijk voor de voortgang hiervan. 
    Verder valt onder de planning en controlcyclus : 
     - een overall-planning; 
     - het op basis van het bedrijfsplan afsluiten van managementcontracten; 
     - bewaking collegeprogramma(voortgang); 
     - verantwoordelijk voor de bestuurlijke rapportages alsmede de managementrapportages 
       van de afdelingshoofden; 
     - verantwoordelijk voor het jaarverslag(niet de jaarrekening); 
     - verantwoordelijk voor de aanbiedingsnota van de begroting; 
 
4. Draagt mede zorg voor de aansturing van de organisatie. 
    Daarnaast vervangt hij de afdelingshoofden en projectleiders van projecten met een zeer grote impact 

in algemene zin; 
 
5. Is verantwoordelijk voor het laten functioneren van het instrument projectorganisatie; 
    De adjunct-secretaris is verantwoordelijk voor het  juist en tijdig inzetten van het instrument 

projectorganisatie. Hij treedt hiertoe, zonodig ongevraagd, in overleg met afdelingshoofden en/of 
secretaris; 

  
6. Is verantwoordelijk voor een goede gestructureerde coördinatie tussen afdelingen  en 

afdelingshoofden; 
    

                 Artikel 10 
 
Het afdelingshoofd 
1. Het afdelingshoofd is belast met de dagelijkse leiding van de afdeling; 
 
2. Het afdelingshoofd draagt zorg voor regelmatig overleg met de betrokken portefeuillehouder(s) over 

de beleidsvorming, de planning en de voortgang van de taken van de afdeling; 
 
3. Het afdelingshoofd is verantwoordelijk voor de kwaliteit en cultuur  van de afdeling; 
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4. Het afdelingshoofd is verantwoordelijk voor de managementrapportage (marap) en draagt 
bouwstenen aan voor de bestuurlijke rapportage (berap); 

 
          Artikel 11 
 
Vervanging 
Bij afwezigheid van het afdelingshoofd (voor korte duur) wordt deze vervangen door de medewerker 
die door de secretaris is aangewezen. Het afdelingshoofd kan daartoe een aanbeveling doen. Voor een 
langere afwezigheidperiode geldt artikel 9 punt 2. 
 
HOOFDSTUK 4 
     Artikel 12 
 

Mandaat 
1. Het college kan op grond van artikelen 166 resp. 168 Gemeentewet de uitoefening van bepaalde 

bevoegdheden opdragen aan een in de gemeente dienstdoende ambtenaar van politie, resp. één 
of meer leden van het college, tenzij de regeling waarop deze bevoegdheid steunt zich daartegen 
verzet. 

2. Het college en de burgemeester als zelfstandig bestuursorgaan kunnen de uitoefening van 
bepaalde bevoegdheden op grond van artikel 10:3 Awb opdragen aan de secretaris of 
afdelingshoofd, of met zijn instemming aan een of meer medewerkers van de afdeling, tenzij de 
regeling waarop deze bevoegdheid steunt zich daartegen verzet. De opgedragen bevoegdheden 
worden opgenomen in een door het college vast te stellen Mandaatbesluit. 

3. Het afdelingshoofd kan aan hem opgedragen bevoegdheden, met toestemming van de 
mandaatgever, op grond van artikel 10:9 op zijn beurt, tenzij het Mandaatbesluit dat expliciet 
uitsluit, opdragen aan een of meer medewerkers van zijn afdeling. 

4. De opgedragen bevoegdheid wordt uitgeoefend in naam en onder verantwoordelijkheid van het 
college respectievelijk de burgemeester. Zij geven hiervoor richtlijnen, onder meer inzake het 
verstrekken van informatie over de mate waarin en de wijze waarop van de bevoegdheid 
gebruik wordt gemaakt. 

5. De door het college opgedragen bevoegdheden worden opgenomen in een Mandaatbesluit. Van 
dit besluit wordt tenminste een maal per twee jaar een actuele tekstuitgave verzorgd. 

6. De door het afdelingshoofd ondergemandateerde bevoegdheden als bedoeld in het derde lid 
worden eveneens opgenomen in het Mandaatbesluit, met de vermelding dat het hier een 
ondermandaat betreft. Van dit besluit wordt tenminste een maal per twee jaar een actuele 
tekstuitgave verzorgd. 

7. Het bepaalde in dit artikel is met verwijzing naar de artikelen 177, 178 en 179 van de 
Gemeentewet van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de burgemeester als 
bestuursorgaan. 

 
Artikel 13 

 
Delegatie 
1. Het college kan op grond van artikelen 231 en 232 Gemeentewet bevoegdheden terzake van de 

heffing en invordering van gemeentelijke belastingen, met toepassing van de Algemene wet, de 
 Invorderingswet 1990 en de Kostenwet invordering rijksbelastingen, delegeren aan 
gemeenteambtenaren. Deze gemeenteambtenaren zijn belast met de heffing en invordering van 



   

                                  

 6

gemeentelijke belastingen. 
2. Delegatie vindt plaats middels een collegebesluit. De delegatiebesluiten worden opgenomen in 

een verzamelbesluit dat voor ieder ter inzage wordt gelegd. 
 
Hoofdstuk 5 
 

Artikel 14 
 

Slotbepalingen 
1. De Organisatieverordening 2001 gemeente Hillegom, nummer 460, vastgesteld 21 juli 2001 is 

met de vaststelling van deze Regeling van rechtswege komen te vervallen. 
2. Deze Regeling treedt in werking op de dag na vaststelling door het college 
3. Deze Regeling wordt aangehaald als ´Regeling ambtelijke organisatie gemeente Hillegom´. 

 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van 5 oktober 2004 
 
 
De voorzitter,      de secretaris, 
Drs. A. Mans      L.H.M. van den Nieuwendijk 
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