Normenkader 2017 HSSM

Onderwerp
Algemeen Bestuur en ondersteunende
processen

Ruimtelijke ontwikkeling

Onderwijs

Maatschappelijke participatie,
Maatschappelijke zorg en
welzijn

Wetten
Gemeentewet
Besluit Begroting en Verantwoording
Financiële-verhoudingswet
Wet gemeenschappelijke regelingen
Algemene wet bestuursrecht
Wet op de omzetbelasting 1968
Wet op het BTW-Compensatiefonds
Invorderingswet
Wet Houdbare Overheids Financien (HOF)
Wet Schatkistbankieren
Ambtenarenwet
Sociale verzekeringswetten en fiscale wetgeving
Burgerlijk wetboek
Wet basis registratie personen
Archiefwet
CAR-UWO*
EU-aanbestedingsrichtlijn en staatsteunregels
Gids proportionaliteit
Aanbestedingswet
Wet Normering topinkomens
Wet rechten burgerlijke stand
Paspoortwet
Wet en besluit op de ruimtelijke ordening
Wet stedelijke vernieuwing
Wegenverkeerswet
Huisvestingswet
Wet op huurtoeslag Monumentenwet
Leegstandswet
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Wet op het primair onderwijs
Wet gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid.
Wet onderwijs in allochtone levende talen.
Wet passend onderwijs
Leerplichtwet
Wet op het voortgezet onderwijs
Participatiewet (PW)*
IOAW en IOAZ (inkomensvoorziening ouderen)
Wet op gemeentelijke schuldhulpverlening
Jeugdwet.
Wet maatschappelijke ondersteuning
Wet Sociale Werkvoorziening
Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen

Verordeningen
HSSM:
Geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden, inspraak, archief, burgerinitiatief HS, behandeling bezwaar- en beroepsschriften
prestatiegelden leden stembureaus, ambtelijke bijstand en de fractie-ondersteuning, vertrouwenscommissies,
gegevensverstrekking basisregistratie personen, commissie bezwaarschriften, leges plus tarieventabel*
S
Gemeentelijke ombudscommissie (S)

HSSM:
Gebruik gemeentegronden, planschade, drempelbedrag bij planschade, bouw,
HS:
stimuleringsfonds, erfgoed.

HSSM:
Leerlingenvervoer, voorzieningen huisvesting onderwijs, overleg lokaal onderwijsbeleid.

HSSM:
Afstemming participatiewet, individuele inkomenstoeslag, voor een WMO/PW adviesraad (clientenparticipatie), studietoeslag, handhaving PW,
handhaving IOAW en IOAZ, afstemming Ioaw en Ioaz, reintegratie, tegenprestatie, WMO,
ruimte en inrichtingseisen peuterspeelzalen, kinderopvang op indicatie.
S
Subsidie Welzijn, Stimuleringsfonds.
SM
Participatiefonds.
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Openbare orde en veiligheid
Cultuur, sport en recreatie

Volksgezondheid en Milieu

Algemene dekkingsmiddelen en
onvoorzien

Wet op kansspelen
Drank- en Horecawet
Monumentenwet
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Boswet
Kaderwet LNV-subsidies
Mediawet
Wet op specifiek cultuurbeleid
Wet milieubeheer *
Waterwet
Wet op de lijkbezorging

Wet Financiering Decentrale Overheden/Besluit
vaststellen gelijkwaardige inspanning decentrale
overheden
Wet waardering onroerende zaken
Ambtenarenwet
Grondwet
Wet markt en overheid.
Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen

HSSM
Speelautomatenhallen, drank en Horeca, markt, marktgelden, afvalstoffen,
HSSM
Erfgoed, subsidie momumenten, algemene subsidie.
HS
lesgeld instrumentaal/vocaal onderwijs Kielzog.

HSSM
Reinigingstarieven, afvalstoffen, rioolrechten.
HS
Begrafenisrechten algemene begraafplaatsen en stille hof.
S
subsidie inzameling oud papier.
M
Lijkbezorgingsrechten.
HSSM
Financiele art.212, controle art. 213, doelmatigheid en doeltreffendheid art. 213A, op de rekenkamercommissie, forensenbelasting
onroerende zaakbelasting, toeristenbelasting,
S
Op de gezamenlijke rekenkamercommissie, duurzaamheidsleningen woningen, stimuleringsleningen maatschappelijke accommodaties
auditcie, belasting op roerend woon- en bedrijfsruimte,
M
Nota waardering en afschrijving materiele vaste activa, hondenbelasting

* Deze wet of verordening is alleen hier genoemd maar komt ook voor bij andere onderwerpen
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