Bijlage 8
Mandaatregeling BEL

Mandaatregeling bel (versie laren)
Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Laren, elk
handelend voorzover het de eigen bevoegdheden betreft;
Overwegende, dat met de Gemeenschappelijke regeling Blaricum Eemnes Laren het
Openbaar Lichaam "Werkorganisatie Gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren" is opgericht
om diensten en producten te leveren aan de drie gemeentebesturen en aan de "klanten" van
deze drie gemeenten,
dat het doel van de oprichting van deze werkorganisatie daarbij tevens is een optimale
kwaliteit van de aan het gemeentebestuur en aan de "klanten" van de gemeente te verlenen
diensten en producten te bewerkstelligen en deze producten en diensten voorts op
slagvaardige en efficiënte wijze te verlenen;
dat het ten behoeve van het bereiken van deze organisatiedoelstellingen van de gemeente
gewenst is om zoveel mogelijk bevoegdheden alsmede uitvoeringsaspecten daarvan op te
dragen aan de directeur van de werkorganisatie, hierna te noemen "de directeur";
dat zij dientengevolge zoveel mogelijk de aan hen - uit welken hoofde dan ook - toekomende
uitvoeringsbevoegdheden door middel van een algemeen mandaat wensen op te dragen aan
de directeur;
dat genoemde directeur - met behoud en inachtneming van zijn integrale
verantwoordelijkheid - ondermandaat kan verlenen aan de aan hem ondergeschikte
afdelingsmanagers, welke functionarissen ondermandaat kunnen verlenen aan hoofden en
teamleiders dan wel medewerkers, die naar hun oordeel blijk geven van een zodanige mate
van taakvolwassenheid, dat zij dat ondermandaat op een kwalitatief goede wijze kunnen
uitoefenen;
gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, alsmede op alle daarvoor in
aanmerking komende wettelijke bepalingen, voorschriften en richtlijnen;
		

besluiten :

I. Aan de directeur volmacht te verlenen ten aanzien van de volgende besluiten en daarmee
verband houdende handelingen:
		 Het houden van aanbestedingen en het gunnen van de te besteden werken ten behoeve van
de gemeente, binnen de begroting of beschikbaar gestelde kredieten en met inachtneming
van het daarop van toepassing zijnde aanbestedingsbeleid.
II. Aan de directeur en - bij zijn afwezigheid, verhindering of ontstentenis - zijn als zodanig

1

door het Algemeen Bestuur van het Openbaar Lichaam aangewezen plaatsvervanger
algemeen mandaat te verlenen, in de vorm van afdoeningsmandaat en voor zoveel nodig
ondertekeningsmandaat terzake de uitoefening van alle bestuursbevoegdheden en het
verrichten van alle voorbereidings- en uitvoeringshandelingen, die - uit welken hoofde dan
ook - aan het college dan wel de burgemeester toekomen, een en ander met inachtneming
van de hierna te noemen beperkingen en aanwijzingen.
III. Te bepalen dat het mandaat onder II betrekking heeft op alle bevoegdheden en
uitvoeringshandelingen die de taakonderdelen betreffen welke functioneel op het
desbetreffende organisatieonderdeel worden uitgevoerd, een en ander zoals opgenomen
in bijlage 2 van de Gemeenschappelijke regeling en zoals dat ook (globaal) blijkt uit de
functionele toedeling van budgetten volgens de vastgestelde (gemeente)begroting.
IV. Aan de directeur en zijn plaatsvervanger, als omschreven hiervoor onder II,
ondertekeningsmandaat te verlenen voor alle zaken waarvan de beslissingsbevoegdheid bij
hun college dan wel de burgemeester blijft,
V. Te bepalen dat de directeur ten aanzien van de onder II en IV verleende mandaten
ondermandaat kan verlenen aan de aan hem ondergeschikte afdelingsmanagers, welke
functionarissen ondermandaat kunnen verlenen aan hoofden en teamleiders dan wel
medewerkers, en voorts te bepalen dat de verleende ondermandaten bij afwezigheid,
verhindering of ontstentenis van de desbetreffende functionaris kunnen worden uitgeoefend
door hun als zodanig aangewezen plaatsvervangers.
VI. Te bepalen dat terzake van de in onder I verleende volmacht en het onder II verleende
mandaat de volgende beperkingen en aanwijzingen gelden:
a. het mandaat is beperkt tot dagelijkse en bestendige uitvoering en toepassing van regels en
voorschriften en daarmee verband houdende handelingen;
daaruit volgt dat het mandaat tot afdoening niet geldt indien:
1. de afdoening van een zaak niet als routine kan worden aangemerkt en/of een afzonderlijke
specifieke beoordeling / afweging is noodzakelijk. Daartoe worden in elk geval gerekend:
a. weigering of intrekking van beschikkingen, tenzij dat in overeenstemming is met
regels en richtlijnen die rechtstreeks volgen uit regelgeving of op schrift gestelde en
bekendgemaakte beleidsregels, of indien de intrekking geschiedt op verzoek van de
houder van de beschikking.
b. de beschikking tot het aanzeggen van bestuursdwang, en het opleggen van een
dwangsom, tenzij binnen het daarvoor vastgestelde beleid.
c. bevoegdheden van de burgemeester terzake de handhaving van de openbare orde en de
bestrijding van brand, ongevallen en rampen.
d. de beslissing op bezwaarschriften
e. het instellen van beroep;
f. het beslissen omtrent urgentieverklaringen woonruimte;
2. het gaat om onderwerpen ten aanzien waarvan nog geen beleidsregels door de
mandaatgever zijn vastgesteld en bekendgemaakt;
3. het besluiten betreft waarmee algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels
worden vastgesteld, dan wel anderszins bevoegdheden betreft waarvoor ingevolge de
Algemene wet bestuursrecht of in enig ander wettelijk voorschrift is bepaald dat mandaat
niet kan worden verleend;
4. het (buiten het aangaan van een dienstverband) betreft een voordracht voor of benoeming
van personen, waartoe de gemeente op grond van een specifieke regeling bevoegd is
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verklaard, dan wel waartoe de gemeente wordt uitgenodigd.
5. de afdoening van een zaak politieke consequenties met zich kan brengen, dan wel
precedentwerking kan hebben;
6. de afdoening van een zaak zou leiden tot strijdigheid met, c.q. afwijking van beleid,
richtlijnen, algemene of bijzondere aanwijzingen van de mandaatgever, wettelijke of
interne voorschriften, dan plaatsvindt zonder dat een toereikend budget voorhanden is.
		
b. In incidentele gevallen kan door de mandaatgever worden bepaald dat van het mandaat geen
gebruik kan worden gemaakt. Tenzij door de mandaatgever uitdrukkelijk anders aangegeven,
geldt het mandaat niet voor beslissings- en ondertekeningsbevoegdheid ten aanzien van
specifieke verzoeken van en correspondentie met bestuursorganen van Provincie en Rijk.
VII.		 Terzake van de onder I omschreven volmacht, het onder II omschreven mandaat, het
onder IV omschreven ondertekeningsmandaat alsook het sub VII omschreven te verlenen
ondermandaat gelden alle beperkingen, instructies en aanwijzingen die ten aanzien van
mandaat in, dan wel op grond van de Algemene wet bestuursrecht, andere wettelijke
regelingen en/of dit besluit zijn of worden vastgesteld.
VIII.		 Te bepalen dat de directeur de mandaatgevers op nader vast te stellen wijze informeert over
de uitoefening van het mandaat. Terzake van de uitoefening van dat mandaat kunnen de
mandaatgevers te allen tijde per geval of in het algemeen instructies en aanwijzingen geven.
IX.		 Te bepalen dat
a. dit besluit kan worden aangehaald als "Regeling … mandaat 2008";
2. dat het treedt in werking op de dag na de bekendmaking daarvan, met ingang van welke
dag de Mandaatregeling Gemeente Laren van 15 juli 2003, met inbegrip van de nadien
vastgestelde detailmandaten, wordt ingetrokken.
X. 		 Te bepalen dat deze Regeling, nadat ook de bedoelde bestuursorganen van Blaricum en
Eemnse een dergelijke regeling hebben vastgesteld vastgesteld en bekendgemaakt, als bijlage
3 wordt toegevoegd aan de Gemeenschappelijke regeling Blaricum, Eemnes en Laren.

december 2007,
Burgemeester en wethouders,
de secretaris,
		

De burgemeester voornoemd,
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de burgemeester,

