
GEMEENTE vtlEERT

Aanwijzingsbesluit toezíchthouders in de zin van artikel 5:11 Algemene wet
bestuursrecht, afdeling Dienstverlening & lnformatie, Team Publiekszaken.

Het college van burgemeester en wethouders van Weert en de burgemeester van
Weert, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

Overwegende dat er voortdurend wordt nagegaan hoe het integrale toezicht op de regels
verbeterd kan worden;

overwegende, dat er in het kader van project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit
adresonderzoeken worden gedaan;

Dat het afleggen van deze adresondeaoeken is uitbesteed aan een commerciële partij, te
weten Legitiem B.V. te Velp;

Dat de onderstaand genoemde medewerkers van Legitiem B.V. reeds zijn benoemd als
onbezoldigd ambtenaar en aangewezen als toezichthouder Wet basisregistratie personen;

Ovenregende dat er vanuít een oogpunt van een meer integraal en efficÍënter toezicht thans
de behoefte bestaat de onderstaand genoemde medewerkers van Legitiem B.V te benoemen
als toezichthouder ex artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht;

Dat daartoe een overzicht van de daarvoor in aanmerking komende regelingen is
opgesteld;

Dat ten gevolge van deze benoeming deze medewerkers ook toezicht kunnen uitoefenen op
basis van de onderstaand opgesomde regelging;

Gelet op het bepaalde in Titel 5.2. van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het opgestelde overzicht van de betreffende regelingen, waarop het uit te voeren
toezicht betrekking heeft, en wat in die regelingen ten aanzien van het toezicht wordt
bepaald;

Besluiten:
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De volgende personen
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aan te w¡zen als toezichthouder, zoals bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet

bestuursiecht, ten behoeve van het toezichl irr algerttene ¿i¡r ten aanzien van het bepaalde

bij of krachtens de regelgeving, zoals vermeld in onderstaand ovezicht:

¡ Activiteitenbesluit mifieubeheer;
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¡ Drank en Horecawet;
r Tabaks- en rookwarenwet;
r Visserijwet 19ô3;
r Vuurwerkbesluit;
o Waterwet
r Wet openbare manifestaties;
o Wetveiligheidsregio's
. Waterwet
o Wet openbare Manifestaties
r Wetveiligheidsregio's;
r Winkeltijdenwet;
r Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
¡ Monumentenwet;
o Erfgoedwet;
. Wetnatuurbescherming;
. Ontgrondingenwet;
r Wetbodembescherming;
. Wet Geluidhinder;
. Wet inzake de luchtverontreiniging ;

r Wet milieubeheer;
¡ Wet ruimtelUke ordening;
. Woningwet;
¡ Huisvestingswet
r Leegstandswet;
. Wet op de kanssPelen
r Bouwbesluit;
r Besluit brandveilig gebruik en basíshulpverlening overige plaatsen;

. Asbestverwijderingsbesluit 2005;
¡ Bouwverordening;
r Erfgoedverordening;
o Winkeltijdenverordening;
r Algemeneplaatselijkeverordening;
. Afvalstoffenverordening;
¡ Bestemmingsplannen;
¡ Marktverordening.

II:
Te be dat de onderhavige benoeming eindigt op 31 december 2020
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