Mandaatbesluit Maasdriel 2017
Het college, de burgemeester, de heffingsambtenaar en de invorderingsambtenaar van de gemeente
Maasdriel, elk handelend voor zover het zijn eigen bevoegdheden betreft;
gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht en het Burgerlijk Wetboek;
overwegende dat:
het om redenen van doelmatigheid en slagvaardig bestuur wenselijk is de daarvoor in aanmerking
komende bevoegdheden te mandateren aan de ambtenaren werkzaam onder de verantwoordelijkheid
van het bestuur;
besluiten vast te stellen het Mandaatbesluit Maasdriel 2017:
Artikel 1 Begripsbepalingen
In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. mandaat: de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan besluiten te nemen en te
ondertekenen;
b. mandaatgever: het bestuursorgaan dat de oorspronkelijke wettelijke bevoegdheid heeft en
deze aan een ander mandateert;
c. gemandateerde: degene die het mandaat ontvangt;
d. machtiging: de bevoegdheid tot het verrichten van handelingen die noch een besluit, noch een
privaatrechtelijke rechtshandeling zijn;
e. volmachtgever: degene die volmacht verleent;
f. volmacht: de bevoegdheid om in naam van de volmachtgever privaatrechtelijke
rechtshandelingen te verrichten;
g. medewerker: een bij de gemeente in dienst zijnde ambtenaar of een extern ingehuurde
medewerker;
h. budgethouder: degene die gemachtigd is tot het uitvoeren van een deel van de
gemeentebegroting, het realiseren van een investering of project inclusief het sluiten van
overeenkomsten en aanwenden van middelen die verband houden met het desbetreffende
budget zoals nader uitgewerkt in de Regeling Budgetbeheer.
Artikel 2 Reikwijdte mandaat
1. In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt onder het verlenen van mandaat
tevens het geven van een volmacht of een machtiging verstaan.
2. De gemandateerde maakt van de aan hem verleende bevoegdheid slechts gebruik voor zover
de uitoefening van de bevoegdheid overeenstemt met de taken en verantwoordelijkheden van
de organisatie-eenheid c.q. taakveld waarbinnen de gemandateerde werkzaam is.
3. De gemandateerde budgethouder maakt van de aan hem verleende bevoegdheid slechts
gebruik voor het doel waarvoor het budget is toegekend, binnen de financiële grenzen van het
toegekende budget en overeenkomstige de geldende Regeling Budgetbeheer.
Artikel 3 Inhoud mandaat
De bevoegdheid om krachtens mandaat besluiten te nemen omvat tevens de bevoegdheid tot het
stellen van voorschriften en beperkingen en het verrichten van voorbereidings- en
uitvoeringshandelingen.

Artikel 4 Algemeen mandaat van het college, de burgemeester, de heffingsambtenaar en de
invorderingsambtenaar
1. Het college, de burgemeester, de heffingsambtenaar en de invorderingsambtenaar verlenen
de gemandateerde die werkzaam is onder verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur het
mandaat om alle besluiten te nemen en alle overige (rechts)handelingen te verrichten,
waaronder de vertegenwoordiging in rechte, die in het kader van een goede uitoefening van
zijn taken en bevoegdheden nodig zijn.
2. Het in lid 1 bedoelde mandaat komt de gemandateerde slechts toe, voor zover de uitoefening
van de bevoegdheid overeenstemt met de taken en verantwoordelijkheden van het team of
programma of project of taakveld en voor zover de uitoefening van de bevoegdheid in
overeenstemming is met de gemaakte afspraken binnen het team.
3. Het gestelde in lid 1 en 2 geldt uitsluitend wanneer is voldaan aan de voorwaarden zoals
genoemd in artikel 5.

Artikel 5 Uitzonderingen mandaatverlening
1. De gemandateerde is niet bevoegd om in mandaat te besluiten, indien:
a. het besluit een afwijking zou inhouden van het bestaande beleid, vastgestelde
richtlijnen en/of voorschriften;
b. het een bevoegdheid betreft die in een wettelijke regeling expliciet wordt uitgezonderd
van mandaat en derhalve geacht wordt voorbehouden te zijn aan het desbetreffende
orgaan aan wie het is toebedeeld;
c. het voorgenomen besluit een overschrijding van een budget of krediet tot gevolg heeft
dan wel een groot financieel risico met zich brengt;
d. het voorgenomen besluit dusdanige gevolgen heeft voor de rechtspositie van
meerdere ambtenaren dat besluitvorming door het college vereist is, of wanneer het
de rechtspositie van de gemeentesecretaris betreft;
e. een lid van het college of de leidinggevende van de gemandateerde heeft aangegeven
dat hij het voorstel aan de mandaatgever wenst voor te leggen;
f. de mandaatgever heeft aangegeven zelf te willen besluiten;
g. het een voordracht voor of benoeming van personen op grond van een wettelijk
voorschrift betreft anders dan het aangaan van een dienstverband;
h. bij het besluit meerdere teams zijn betrokken, waarbij de standpunten niet gelijkluidend
zijn;
i. het betreft beslissingen op bezwaarschriften waarover de bezwaarschriftencommissie
heeft geadviseerd het bezwaarschrift te herroepen of waar wordt afgeweken van het
advies van de bezwaarschriftencommissie;
j. het betreft het nemen van besluiten als bedoeld in artikel 177 lid 2 van de Gemeentewet
(openbare orde besluiten);
k. het betreft besluiten op te treden tegen drugs en prostitutie als bedoeld in artikel 13b
van de Opiumwet en de Apv of het opleggen van een gebieds- of groepsverbod.
2. Het opleggen van een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 5:53 van de Algemene wet
bestuursrecht kan niet in mandaat worden gedaan door degene die van de overtreding een
rapport of proces-verbaal heeft opgemaakt.
3. De gemeentesecretaris is bevoegd om besluiten te nemen:
a.
b.
c.
d.
e.

f.

ten aanzien van de personen waaraan hij/zij direct leiding geeft;
tot het opleggen van disciplinaire maatregelen;
tot overplaatsing;
het verlenen van ontslag anders dan op verzoek;
op bezwaarschriften waarbij van het horen van belanghebbenden is afgezien of waarover
de bezwaarschriftencommissie tot het, al dan niet gewijzigd, in stand laten van het
bestreden besluit heeft geadviseerd;
om af te wijken van een in het aanbestedingsbeleid voorgeschreven procedure.

Artikel 6 Specifieke mandaten aan derden
1. Verlening van mandaat aan een gemandateerde die niet werkzaam is onder
verantwoordelijkheid van de mandaatgever, behoeft de instemming van de gemandateerde en
in voorkomend geval van degene onder wiens verantwoordelijkheid de gemandateerde werkt.
2. De mandaten tot het uitoefenen van bevoegdheden en taken die zijn opgedragen aan de
gemeenschappelijke regelingen Omgevingsdienst Rivierenland en de Bedrijfsvoeringseenheid
Bommelerwaard zijn opgenomen in bijlage 1.
3. Mandaat tot het uitoefenen van bevoegdheden en taken die aan een andere
gemeenschappelijke regelingen, als genoemd in lid 2, zijn opgedragen valt niet onder deze
regeling.
4. Mandaat tot het uitoefenen van taken en bevoegdheden die door middel van een
overeenkomst aan een derde zijn overgedragen, valt niet onder deze regeling.
5. Voor zover aan overige derden een specifiek mandaat wordt verleend, zijn deze opgenomen
in bijlage 2.
Artikel 7 Ondertekening
Bij de uitoefening van een mandaat, verleend door het college of de burgemeester, worden de
uitgaande stukken als volgt ondertekend:
Burgemeester en wethouders van Maasdriel;
namens deze,
<handtekening gemandateerde>
<naam van de gemandateerde>
<functienaam en team>
Namens de burgemeester van Maasdriel,

<handtekening gemandateerde>
<naam van de gemandateerde>
<functienaam en organisatie-eenheid>

Artikel 8 Plaatsvervanging
Bij afwezigheid van de gemandateerde wordt de gemandateerde vervangen door de functionele
plaatsvervanger of door de direct leidinggevende.
Artikel 9 Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot 13 maart 2017.
Artikel 10 Intrekking
Met ingang van het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit worden alle eerder genomen
mandaatbesluiten, met uitzondering van mandaten aan externe partijen als bedoeld in artikel 6 lid 3
en 4, van de gemeente Maasdriel ingetrokken.
Artikel 11 Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: ‘Mandaatbesluit Maasdriel 2017’.
Maasdriel,
De burgemeester,

Burgemeester en wethouders van Maasdriel,
de secretaris,
de voorzitter,

De heffingsambtenaar,

De invorderingsambtenaar

