NORMEN- EN TOETSINGSKADER RECHTMATIGHEID 2018 GEMEENTE STEENBERGEN

Wetgeving extern:

Regelgeving intern totaal:
(R= raadsbesluit; F=financieel; N=nietfinancieel)




































Grondwet
Burgerlijk Wetboek
Gemeentewet
Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en
Gemeenten
Algemene Wet Bestuursrecht
Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden
Europese aanbestedingsregels
Aanbestedingswet
Aanbestedingsbesluit
Wet basisregistratie personen
Besluit basisregistratie personen
Wet rechten burgerlijke stand
Wet bescherming persoonsgegevens tot 25.5.2018
Algemene verordening gegevensbescherming
Legesbesluit akten burgerlijke stand
Besluit paspoortgelden
Besluit optie- en naturalisatiegelden
Kieswet
Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)
Besluit basisregistraties adressen en gebouwen
(BAG)
Wet Markt en Overheid
Mededingingswet
Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen
publieke en semipublieke sector
Crisis- en Herstelwet
Wet basisregistratie grootschalige topografie
Wet basisregistratie ondergrond
Wet gemeenschappelijke regelingen
Winkeltijdenwet
Wegenverkeerswet 1994






















Financiële verordening (RF)
Controleverordening (RN)
Verordening ex art.213a: doelmatigheids- en
doeltreffendheidsonderzoeken (RN)
Organisatieverordening (RN); 01.05.2018
vervallen
Delegatiebesluit (R)
Verordening Basisregistratie Personen (RN)
Legesverordening + tarieventabel (RF)
Delegatiebesluit BAG (RN)
Verordening naamgeving en nummering (RN)
Rechtspositieregeling buitengewoon
ambtenaar van de burgerlijke stand (RF)
Verordening inzake de instelling en
toekenning van erepenningen (RN)
Verordening inzake de instelling en
toekenning van de gemeentelijke
onderscheiding De Heraut (RN)
Inspraakverordening (RN)
Reglement van orde voor de gemeenteraad
(RN)
Verordening commissie bezwaarschriften
(RF)
Verordening op de raadscommissies (RN)
Verordening werkgeverscommissie (RN)
Verordening rekenkamercommissie (RF)
Verordening op het referendum (RF)
Arbeidsvoorwaardenregeling griffie (RN)
Delegatiebesluit bevoegdheden
werkgeverscommissie (RN)
Verordening klachtrecht (RN)
Verordening burgerinitiatief (RN)

Regelgeving intern:
Betreft uitsluitend de bepalingen die betrekking
hebben op hoogte, duur en object/doelgroep van
financiële beheershandelingen

Financiële verordening (RF)






Delegatiebesluit (R)


Legesverordening + tarieventabel (RF)













Verordening commissie bezwaarschriften (RF)




Verordening rekenkamercommissie (RF)

Verordening op het referendum (RF)
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Wetgeving extern:

Regelgeving intern totaal:
(R= raadsbesluit; F=financieel; N=nietfinancieel)



































Besluit administratieve bepalingen wegverkeer
Wet personenvervoer
Wet Natuurbescherming
Waterwet
Telecommunicatiewet
Wet informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten
(WION)
Wet op de lijkbezorging
Wet primair onderwijs
Leerplichtwet 1969
Besluit bekostiging WPO
Wet op het voortgezet onderwijs
Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek
Wet educatie en beroepsonderwijs
Wet inburgering
Wet Hygiëne en veiligheid badinrichtingen en
zwemgelegenheden
Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen
Mediawet
Wet op het specifiek cultuurbeleid
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Wet Publieke Gezondheid
Wet kinderopvang
Jeugdwet
Vreemdelingenwet
Wet Langdurige Zorg
Participatiewet
Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en
Inkomen (SUWI)
Wet IOAW
Wet IOAZ
Regeling financiering en verantwoording IOAW,
IOAZ en Bbz 2004
Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004
























Verordening anti-discriminatievoorziening
(RF)
Verordening vertrouwenscommissie
benoemingsprocedure burgemeester (RN)
Verordening elektronische bekendmakingen
(RN)
Aanwijzingsbesluit in het kader van de
Mededingingswet (RN)
APV (RF)
Verordening winkeltijden (RN)
Wegsleepverordening (RF)
Bomenverordening (RF)
Verordening rioolheffing (RF)
Algemene Verordening Ondergrondse
Infrastructuren (RF)
Verordening op de heffing en invordering van
lijkbezorgingsrechten (RF)
Beheersverordening gemeentelijke
begraafplaatsen (RN)
Marktverordening (RF)
Verordening marktgeld (RF)
Verordening voorzieningen huisvesting
onderwijs (RF)
Verordening leerlingenvervoer (RF)
Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid
incl. wijziging (RN)
Verordening Wet inburgering gemeente
Steenbergen inclusief wijziging (RF)
Algemene Subsidieverordening (RF)
Verpachtingsvoorwaarden kermissen (RF)
Verordening toeristenbelasting + wijziging
(RF)
Erfgoedverordening (RN)
Verordening regelende de samenstelling en
taak commissie ruimtelijke kwaliteit (RN)

Regelgeving intern:
Betreft uitsluitend de bepalingen die betrekking
hebben op hoogte, duur en object/doelgroep van
financiële beheershandelingen

Verordening anti-discriminatievoorziening
(RF)







APV (RF)


Wegsleepverordening (RF)

Bomenverordening (RF)

Verordening rioolheffing (RF)

Algemene Verordening Ondergrondse
Infrastructuren (RF)

Verordening op de heffing en invordering van
lijkbezorgingsrechten (RF)



Marktverordening (RF)

Verordening marktgeld (RF)

Verordening voorzieningen huisvesting
onderwijs (RF)

Verordening leerlingenvervoer (RF)





Verordening Wet inburgering gemeente
Steenbergen inclusief wijziging (RF)
Algemene Subsidieverordening (RF)
Verpachtingsvoorwaarden kermissen (RF)
Verordening toeristenbelasting + wijziging
(RF)
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Wetgeving extern:

Regelgeving intern totaal:
(R= raadsbesluit; F=financieel; N=nietfinancieel)








































Wet Sociale Werkvoorziening
Wet Werk en Zekerheid
Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
Zorgverzekeringswet
Invorderingswet 1990
Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
Wet milieubeheer
Wet belastingen op milieugrondslag
Wet ruimtelijke ordening
Besluit ruimtelijke ordening
Woningwet
Bouwbesluit
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Leegstandwet
Wet doorstroming huurmarkt
Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte
Wet bevordering eigen woningbezit
Huisvestingswet
Wet financiering decentrale overheden
Wet Houdbare Overheidsfinanciën
Financiële Verhoudingswet
Algemene wet inzake rijksbelastingen
Kostenwet invordering rijksbelastingen
Wet waardering Onroerende Zaken
Archiefwet
Fiscale wetgeving
Sociale verzekeringswetten
Arbowet
CAR/UWO
Wet aanpak schijnconstructies
Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers
(APPA)
Rechtspositiebesluit wethouders
Rechtspositiebesluit burgemeesters
Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden




















Verordening jeugdhulp (RF)
Verordening maatschappelijke ondersteuning
(RF)
Verordening Adviesraad Sociaal Domein
(RN)
Handhavings- en maatregelenverordening
inkomensvoorzieningen (RF) inclusief 2
wijzigingen
Verordening cliëntenparticipatie De
Brabantse Wal (RF)
Verordening individuele inkomenstoeslag
Participatiewet (RF)
Verordening studietoeslag Participatiewet
(RF)
Verordening tegenprestatie
inkomensvoorzieningen (RF)
Reïntegratieverordening Participatiewet (RF)
inclusief 2 wijzigingen
Verordening inkoop producten en diensten
Stichting Samenwerken (RF)
Verordening cliëntenparticipatie WSW (RF)
Verordening persoonsgebonden budget
begeleid werken WSW (RF)
Verordening alleenrecht schuldhulpverlening
(RN)
Besluit kwijtschelding gemeentelijke
belastingen incl. wijziging (RF)
Afvalstoffenverordening incl. wijzigingen (RN)
Verordening afvalstoffenheffing (RF)
Verordening geurhinder en veehouderij
gemeente Steenbergen (RN)
Verordening duurzaamheidslening (RF);
ingetrokken 07.06.2018
Exploitatieverordening incl. wijziging (RF)
Bouwverordening incl. wijzigingen en bijlagen

Regelgeving intern:
Betreft uitsluitend de bepalingen die betrekking
hebben op hoogte, duur en object/doelgroep van
financiële beheershandelingen

Verordening jeugdhulp (RF)

Verordening maatschappelijke ondersteuning
(RF)



Handhavings- en maatregelenverordening
inkomensvoorzieningen (RF) inclusief 2
wijzigingen

Verordening cliëntenparticipatie De Brabantse
Wal (RF)

Verordening individuele inkomenstoeslag
Participatiewet (RF)

Verordening studietoeslag Participatiewet
(RF)

Verordening tegenprestatie
inkomensvoorzieningen (RF)

Reïntegratieverordening Participatiewet (RF)

Inclusief 2 wijzigingen

Verordening inkoop producten en diensten
Stichting Samenwerken (RF)

Verordening cliëntenparticipatie WSW (RF)

Verordening persoonsgebonden budget
begeleid werken WSW (RF)










Besluit kwijtschelding gemeentelijke
belastingen incl. wijziging (RF)
Verordening afvalstoffenheffing (RF)

Verordening duurzaamheidslening (RF);
ingetrokken 07.06.2018
Exploitatieverordening incl. wijziging (RF)
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Wetgeving extern:





Reisbesluit binnenland
Algemeen Rijksambtenarenreglement
Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Regelgeving intern totaal:
(R= raadsbesluit; F=financieel; N=nietfinancieel)















(RN)
Algemene voorwaardenverordening inzake
verkoop en erfpacht (RF)
Procedureverordening 2008 voor advisering
en tegemoetkoming in planschade gemeente
Steenbergen (RN)
Bouwverordening incl. wijzigingen en bijlagen
(RN)
Verordening Kwaliteit Vergunningverlening,
Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht
(RN)
Verordening starterslening (RF)
Verordening stimuleringslening
kwaliteitsimpuls bestaande particuliere
woningvoorraad (RF)
Verordening belastingen op roerende woonen bedrijfsruimten (RF)
OZB-verordening (RF)
Verordening op de hondenbelasting (RF)
Verordening op de forensenbelasting (RF)
Verordening reclamebelasting (RF)
Archiefverordening (RN)
Verordening onkostenvergoeding wethouders
(RF)
Regeling outplacement gewezen wethouders
(RF)

Regelgeving intern:
Betreft uitsluitend de bepalingen die betrekking
hebben op hoogte, duur en object/doelgroep van
financiële beheershandelingen


Algemene voorwaardenverordening inzake
verkoop en erfpacht (RF)









Verordening starterslening (RF)

Verordening stimuleringslening
kwaliteitsimpuls bestaande particuliere
woningvoorraad (RF)

Verordening belastingen op roerende woonen bedrijfsruimten (RF)

OZB-verordening (RF)

Verordening op de hondenbelasting (RF)

Verordening op de forensenbelasting (RF)

Verordening reclamebelasting (RF)


Verordening onkostenvergoeding wethouders
(RF)

Regeling outplacement gewezen wethouders
(RF)

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 14 november 2018.
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