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    Specifieke activiteitSpecifieke activiteitSpecifieke activiteitSpecifieke activiteit    Wetgeving externWetgeving externWetgeving externWetgeving extern    

Algemeen Bestuur en Algemeen Bestuur en Algemeen Bestuur en Algemeen Bestuur en 

ondersteunende ondersteunende ondersteunende ondersteunende 

processenprocessenprocessenprocessen    

Algemeen financieel 

middelenbeheer 

o Grondwet 

o Burgerlijk Wetboek 

o Gemeentewet 

o Besluit Begroting en Verantwoording 

o Wet gemeenschappelijke regelingen 

o Algemene Wet Bestuursrecht 

    Treasurybeheer o Wet financiering decentrale overheden 

    Arbeidsvoorwaarden en 

personeelsbeleid 

o Ambtenarenwet 

o Fiscale wetgeving 

o Sociale verzekeringswetten 

o CAR/UWO 

    Inkopen en contractbeheer o EU-aanbestedingsregels 

Burgerzaken en Burgerzaken en Burgerzaken en Burgerzaken en 

BelastingenBelastingenBelastingenBelastingen    

Burgerlijke stand en afgifte 

documenten 

o Burgerlijk Wetboek 

o Gemeentewet 

o Wet GBA 

o Wet rechten burgerlijke stand 

    OZB o Gemeentewet 

o Wet waardering Onroerende Zaken 

    Toeristenbelasting o Gemeentewet 

    Grafrechten o Gemeentewet 

o Wet op de lijkbezorging 

Openbare orde en Openbare orde en Openbare orde en Openbare orde en 

veiligheidveiligheidveiligheidveiligheid    

Handhaving o Gemeentewet 

     o Winkeltijdenwet 

    Brandweer en 

rampenbestrijding 

o Wet op de veiligheidsregio’s 

    Brandbeveiligings-

vergunningen 

o Gemeentewet  

VreemdelingenVreemdelingenVreemdelingenVreemdelingen----    

zaken en integratiezaken en integratiezaken en integratiezaken en integratie    

Vreemdelingenzaken o Vreemdelingenwet 

    Integratie o Wet inburgering nieuwkomers 

     o ROA/VVTV 

Verkeer en vervoerVerkeer en vervoerVerkeer en vervoerVerkeer en vervoer    Wegenbeheer o Wegenverkeerswet 1994 

     o Besluit administratieve bepalingen 

wegverkeer 

     o Wet personenvervoer 

Groen en Groen en Groen en Groen en 

milieubeheermilieubeheermilieubeheermilieubeheer    

Groenbeheer o Boswet 

o Kaderwet LNV-subsidies 

    Afvalstoffenbeheer o Gemeentewet 

o Wet Milieubeheer 

    Rioolbeheer en reiniging o Gemeentewet 

o Wet op de waterhuishouding 

o Waterleidingswet 

    Milieubeheer o Wet op belastingen op milieugrondslag 

 

Stedelijke Stedelijke Stedelijke Stedelijke 

ontwikkeling, wonen ontwikkeling, wonen ontwikkeling, wonen ontwikkeling, wonen 

Grondexploitatie o Wet ruimtelijke ordening 

o Besluit ruimtelijke ordening 



en economieen economieen economieen economie    o Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

(Wabo) 

 

    Intensivering Stedelijke 

Vernieuwing 

o Wet ISV 

    Telecommunicatie o Telecommunicatiewet 

    Wonen, economie en 

beheer gemeentelijke 

panden en accommodaties 

o Leegstandswet 

o Woningwet 

o Huurprijzenwet woonruimte 

o Huisvestingswet 

o Huurwet 

o Huursubsidiewet 

o Wet bevordering eigen woningbezit 

o Besluit woninggebonden subsidies 

Zorg, welzijn en sportZorg, welzijn en sportZorg, welzijn en sportZorg, welzijn en sport    Algemeen welzijn en sport o Welzijnswet 

    Gehandicaptenzorg o Wet maatschappelijke ondersteuning 

o Besluit maatschappelijke ondersteuning 

    Kinderopvang o Wet basisvoorziening kinderopvang 

    Overig o Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 

Jeugd, onderwijs en Jeugd, onderwijs en Jeugd, onderwijs en Jeugd, onderwijs en 

cultuurcultuurcultuurcultuur    

Verzorgen basis- en 

speciaal-onderwijs 

o Wet primair onderwijs 

o Wet op basiseducatie 

o GOA (gemeentelijk 

onderwijsachterstandenbeleid) 

o OALT (Wet Onderwijs    Allochtone Levende 

Talen) 

    Verzorgen voortgezet 

onderwijs 

o Wet op het voortgezet onderwijs 

o Wet op het hoger onderwijs en 

wetenschappelijk onderzoek 

o Wet educatie- en beroepsonderwijs 

    Cultuur en lokale media o Mediawet 

o Wet op het specifiek cultuurbeleid 

VolksgezondheidVolksgezondheidVolksgezondheidVolksgezondheid    Ambulance vervoer o Wet ambulancevervoer 

    Ongediertebestrijding o Gemeentewet 

Werk en inkomenWerk en inkomenWerk en inkomenWerk en inkomen    Sociale inkomens- 

voorzieningen 

o Wet Werk en Bijstand 

     o IOAZ (Wet inkomensvoorziening oudere en 

gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen) 

o IOAW (Wet inkomensvoorziening oudere en 

gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers) 

     o Sociale en Fiscale wetgeving 

    Werkgelegenheid o Wet Werk en Bijstand 

    Schuldhulpverlening o Wet op het kredietbeheer 

 


