Mandaatbesluit 2013 (Algemeen)

1

Volgnr.

Omschrijving

1.1

Juridische Zaken

1.1.1

Het afhandelen van aansprakelijkstelling door
derden (waaronder begrepen personeelsleden)
inzake een onrechtmatige daad van de
gemeente.

Versie: 2 december 2013
Bevoegd
orgaan

Mandaat

Submandaat

B&W

directeur

afdelingshoofd

Specifieke bepalingen/instructies

-

Alle aansprakelijkstellingen dienen te worden
gemeld bij de verzekeraar;
De afhandeling dient te geschieden in overleg
met de verzekeraar;
Het submandaat geldt tot het niveau van het
eigen risico;
Daarboven doch tot maximaal € 25.000,- geldt
het mandaat alleen voor de sectordirecteur.

1.1.2

Het beslissen tot aansprakelijkstelling door de
gemeente inzake een onrechtmatige daad van
derden.

B&W

directeur

afdelingshoofd

Tot een bedrag van maximaal € 12.500,-

1.1.3

Het beslissen tot verdaging van door Raad,
B&W of de burgemeester te nemen beslissingen
op bezwaarschriften.

B&W/
Burg.

directeur

afdelingshoofd

Dit mandaat geldt niet voor het beslissen tot
verdaging van te nemen beslissingen op
bezwaarschriften inzake personele
aangelegenheden.

1.1.4

Het beslissen tot verdagen van door B&W te
nemen beslissingen op bezwaarschriften inzake
personele aangelegenheden.

B&W

directeur

1.1.5

Het vertegenwoordigen van het bevoegd gezag
in alle soorten rechtsgedingen en bij arbitrage.

Raad
B&W
Burg.

directeur

afdelingshoofd
en nader door
deze schriftelijk
aan te wijzen
personen per
geval

Het (sub)mandaat laat onverlet schriftelijke
machtiging van burgemeester en wethouders,
respectievelijk van de burgemeester per geval,
die sommige rechtscolleges eisen.
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Bevoegd
orgaan

Mandaat

Submandaat

Specifieke bepalingen/instructies

1.1.6

De bevoegdheid om pro forma, d.w.z. ter
voorkoming van overschrijding van de
beroepstermijn, bezwaar in te dienen c.q. beroep
in te stellen bij andere overheden en bij de
gerechtelijke instanties.

Raad
B&W
Burg

directeur

geen

Let wel: Het mandaat strekt zich niet tot het
inhoudelijk instellen van bezwaar of beroep.
Daarover beslist het betrokken bestuursorgaan.

1.1.7

Het in ontvangst nemen van dagvaarding
aanzegging en betekening, met uitzondering van
exploiten tot het leggen van executoriaal beslag
op gelden, geldwaarden en/of goederen, die de
gemeente verschuldigd mocht zijn of worden of
onder zich heeft of mocht verkrijgen van bij haar
in dienst zijnde personen.

Burg.

directeur

hoofd afdeling
Documentaire
Zaken

De betreffende directeur en de controller
ontvangen terstond een kopie.

1.1.8

Het zich voegen in aanhangige strafzaken ter
zake van vorderingen van aan gemeenteeigendommen toegebrachte schade.

B&W

directeur

controller of in
het concrete
geval
aangewezen
personen

1.1.9

Het in gebreke stellen van derden ten gevolge
van wanprestatie en het veiligstellen van
gemeentelijke rechten in dat verband.

B&W

directeur

afdelingshoofd

1.1.10

Het aangaan van contracten, het verlijden van
(notariële) akten en dergelijke ter vastlegging
casu quo afwikkeling van door of namens het
bestuur genomen besluiten.

Burg.

directeur

afdelingshoofd
en door deze
nader aan te
wijzen personen

-

-

1.1.11

Het beslissen tot het voeren van gerechtelijke
procedures voor het invorderen van betalingen.

B&W

directeur

controller
dir. Weener

Voorzover het hierbij om het uitzetten
van leningen of garanties gaat, ligt
het mandaat bij de directeur FIB,
m.u.v. de in de volgende
hoofdstukken genoemde leningen of
garanties.
Het submandaat geldt niet voor
Stadsbedrijven.
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Specifieke bepalingen/instructies

Groep,
manager
uitvoering werk
en handhaving
en manager
inkomen en zorg
1.1.12

De bevoegdheden omtrent toepassing van
bestuursdwang, zoals bedoeld in artikel 125 e.v.
Gemeentewet, waar onder begrepen het
daadwerkelijk weg nemen, beletten e.d. ter zake
van de in dit mandaatbesluit vermelde
bevoegdheden.

B&W

directeur

afdelingshoofd

1.1.13

Het beslissen omtrent het al dan niet in
B&W
behandeling nemen van aanvragen om
Burg
respectievelijk vergunning, verzoeken om
vrijstelling, ontheffing en dergelijke, als bedoeld
in artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht,
voor zover het nemen van de desbetreffende
beschikking in dit mandaatbesluit is
gemandateerd.

directeur

afdelingshoofd
respectievelijk
bureauhoofd

1.1.14

Het beslissen omtrent het verlengen van de
termijn in het kader van de uniforme openbare
voorbereidingsprocedure, als bedoeld in artikel
3:18 van de Algemene wet bestuursrecht

B&W

directeur

afdelingshoofd

1.1.15

Het beslissen op bezwaarschriften conform de
adviezen van de Commissie van advies voor de
bezwaarschriften en van de Adviescommissie
Wet werk en bijstand

B&W
Burg

directeur

geen

Het mandaat mag alleen uitgeoefend worden in
spoedeisende gevallen waarbij het college niet
meer bijeengeroepen kan worden.

- Mandaat geldt niet voor bezwaren die gegrond
worden verklaard en waarbij het bestreden
besluit in stand blijft.
- Degene die het primaire besluit in mandaat
heeft genomen mag niet krachtens mandaat
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een besluit op het bezwaarschrift nemen (art.
10:3 lid 3 Awb). Het mandaat tot beslissen op
bezwaar dient daarom aan een ander te
worden verleend.
- Portefeuillehouder dient tweewekelijks te
worden geïnformeerd over welke van deze
beslissingen in mandaat zijn genomen.
1.1.16

Het beslissen op grond van de Wet dwangsom
B&W
en beroep bij niet tijdig beslissen omtrent:
- Het opschorten van de beslistermijn
aanvraag en mededeling beëindiging
daarvan, als bedoeld in artikel 4:15
Algemene wet bestuursrecht (Awb)
- Het opschorten van de beslistermijn bezwaar
en mededeling beëindiging daarvan, als
bedoeld in artikel 4:15 jo. artikel 7:14 Awb
- Het verdagen van de beslistermijn aanvraag
op grond van een bijzondere wet
- Het verlengen van de beslistermijn aanvraag,
als bedoeld in artikel 4:14, lid 3 Awb
- Het verdagen van de beslistermijn bezwaar,
als bedoeld in artikel 7:10, lid 3 Awb
- Het verder verdagen van de beslistermijn
bezwaar, als bedoeld in artikel 7:10, lid 4
Awb
- Het vaststellen van de hoogte verschuldigde
dwangsom na ingebrekestelling, als bedoeld
in de artikelen 4:17 en 4:18 Awb
- Het terugvorderen van onverschuldigd
betaalde dwangsommen, als bedoeld in
artikel 4:20 Awb

directeur

afdelingshoofd

Het submandaat geldt niet voor beslissingen
inzake personele besluiten.
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Mandaat

Submandaat

Specifieke bepalingen/instructies

Het aangaan en ondertekenen van een mediationovereenkomst bij de start van de mediation en het
aangaan en ondertekenen van een
vaststellingsovereenkomst bij het einde van de
mediation, voor zover gelegen binnen de in
mandaat gegeven bevoegdheden.

B&W

directeur

afdelingshoofd
en de door deze
aangewezen
medewerkers

1.1.18

Het verlengen van de beslistermijn op een
aanvraag voor vergunning of ontheffing met acht
weken, zoals bedoeld in artikel 1:2 lid 2 jo. lid 1
APV.

Burg ./
B&W

directeur

afdelingshoofd

Dit mandaat is verplaatst van Hoofdstuk 2, 2.6
Openbare Orde en Veiligheid, A. Algemene
Plaatselijke Verordening 2012 naar Hoofdstuk 1,
Algemeen.

1.1.19

Het aanwijzen van vergunningen en ontheffingen
waarvoor de minimale indieningstermijn van drie
weken wordt verlengd (tot maximaal acht weken)
zoals bedoeld in artikel 1:3 lid 2 APV.

Burg.

directeur

afdelingshoofd

Dit mandaat is verplaatst van Hoofdstuk 2, 2.6
Openbare Orde en Veiligheid, A. Algemene
Plaatselijke Verordening 2012 naar Hoofdstuk 1,
Algemeen.

1.2

Personeelszaken

1.2.1

Alle bevoegdheden, opgenomen in de hieronder
genoemde hoofdstukken / bijlagen van de
Rechtspositieregeling gemeente
's-Hertogenbosch voor zover deze betrekking
hebben op personeelsleden, werkzaam binnen de
sector, waarvan men directeur is.

B&W

directeur

Het mandaat geldt niet voor:
De bevoegdheden met betrekking tot personele
aangelegenheden die betrekking hebben op:
- regelgeving,
- of op de mogelijkheid om een individuele
regeling te treffen in de gevallen waarin de
bestaande regeling niet of niet naar redelijkheid voorziet,
- personen die de functie van sectordirecteur
vervullen.
- Bij besluitvorming, welke betrekking heeft op
de rechtspositie van de ambtenaar, waarbij
het besluit geheel of gedeeltelijk afwijkt van
het verzoek van de ambtenaar of voor de
ambtenaar niet gewenste gevolgen heeft,
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-

Hoofdstukken:
1.

Algemene bepalingen.

B&W

directeur

2.

Aanstelling en arbeidsovereenkomst.

B&W

directeur

3.

Salaris en vergoedingsregelingen, met
uitzondering van artikel 3.9.1 en 3.9.2

B&W

directeur

Salaris en vergoedingsregelingen, artikel 3.9.1 en
3.9.2

B&W

directeur BZ

Arbeidsduur en werktijden, met uitzondering van
artikel 4:2:1, lid drie en vier.

B&W

directeur

4.

afdelingshoofd
PB

wordt een passage in het besluit opgenomen
met de navolgende strekking:
“Als u het niet eens bent met dit besluit kunt
u binnen zes weken na de bekendmaking
een bezwaarschrift indienen bij het college
van burgemeester en wethouders,
ter attentie van het hoofd van de afdeling
Personeelsbeheer. Tijdens de bezwarenprocedure blijft dit besluit gelden.”
De bevoegdheid tot het in dienst nemen van
personeelsleden kan slechts geschieden,
indien de benoeming past binnen de
vastgestelde formatie van het organisatieonderdeel van de sector, tenzij er sprake is
van een arbeidsovereenkomst in de zin van
artikel 2:5 Rechtspositieregeling gemeente
’s-Hertogenbosch.

Het submandaat heeft betrekking op de
verrekening van onjuiste betalingen.
Directeur BZ heeft deze bevoegdheid voor de
medewerkers van alle sectoren.

afdelingshoofd

Het submandaat heeft betrekking op de
vaststelling van:
• de omvang van de feitelijke arbeidsduur per
dag de werkdagen en
• de werktijden.
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Submandaat

Specifieke bepalingen/instructies

Uitwisselen van arbeidsvoorwaarden.

B&W

directeur

afdelingshoofd
PB

Het submandaat geldt voor:
1. Toewijzing/afwijzing van de in het kader van
het cafetariasysteem ingediende aanvragen.
2. Vaststelling/wijziging van de te volgen
aanvraagprocedure in het kader van het
cafetariasysteem.
3. Vaststelling/wijziging van de
berekeningswijzen in het kader van het
cafetariasysteem.

5.

Seniorenmaatregelen.

B&W

directeur

5a.

FPU Gemeenten en nieuwe seniorenmaatregelen.

B&W

directeur

6.

Vakantie, vakantietoelage en (zwangerschaps- en
bevallings)verlof.

B&W

directeur

afdelingshoofd

Het submandaat geldt niet voor:
• langdurend zorgverlof (artikel 6:4:1a);
• non-activiteit (artikel 6:4:4);
• overige redenen buitengewoon verlof
(artikelen 6:4:5 en 6:4:5a) en
• onbetaald verlof onder meer t.b.v. de
gemeentelijke levensloopregeling (artikel
6:9).

6a.

De gemeentelijke levensloopregeling.

B&W

directeur

afdelingshoofd
PB

7.

Aanspraken bij ongeschiktheid wegens ziekte of
gebrek.

B&W

directeur

afdelingshoofd
PB

8.

Ontslag, met uitzondering van de artikelen 8:3,
8:3:1, 8:3:1a, 8:6, 8:8, 8:8:1, 8:9, 8:13 en 8:14.

B&W

directeur

9.

Uitkering functioneel leeftijdsontslag.

B&W

directeur

Het submandaat heeft uitsluitend betrekking op
artikel 7:3

Met ingang van 1 juli 2006 kan aan ambtenaren
op grond van dit hoofdstuk geen uitkering meer
verleend worden.
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FLO-overgangsrecht

B&W

directeur

afdelingshoofd
PB

Het submandaat heet uitsluitend betrekking op
het verstrekken van een “eenmalige indicatie” als
bedoeld in de artikelen 9b:22 en 9b:45.

10.

Wachtgeld.

B&W

directeur

10a.

Bovenwettelijke werkloosheidsuitkering.

B&W

directeur

10d.

Voorzieningen bij werkloosheid.

B&W

directeur

11.

Uitkeringsregeling ontslag.

B&W

directeur

12.

Overleg met organisaties van overheidspersoneel

B&W

directeur

Als er sprake is van een overleg als bedoeld in
artikel 12.1.5 van de rechtspositieregeling is de
directeur van de betreffende sector aanwezig bij
het overleg.

13.

Suppletie.

B&W

directeur

De uitvoering van deze regeling is gemandateerd
aan Loyalis Maatwerkadministraties BV.

14.

Medezeggenschap.

Ondernemer

15.

Overige rechten en verplichtingen

B&W

De uitvoering van deze regeling is gemandateerd
aan Loyalis Maatwerkadministraties BV.
Dit hoofdstuk is niet van toepassing op de
ambtenaar die op of na 1 juli 2008 wordt
ontslagen.

Geen mandaat.

directeur

afdelingshoofd
PB

Het submandaat heeft uitsluitend betrekking op:
• de vaststelling van de wijze van melding
en registratie van de nevenwerkzaamheden en de financiële belangen en het
zorg dragen voor de openbaarmaking
van de nevenwerkzaamheden (artikel
15:1e:2 leden 1,2 en 5) en
• het aanwijzen van vertrouwenspersonen
in het kader van ongewenste
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omgangsvormen.
B&W

directeur BZ

Ten aanzien van de aanwijzing van andere
functies als bedoeld in artikel 15:1e:2, derde
lid en artikel 15:1f:2, eerste lid.

B&W

Directeur

Indien gebruik wordt gemaakt van een
bevoegdheid opgenomen in artikel 15:1:15,
en de in dit artikel opgenomen wijziging in de
betrekking of werkzaamheden tevens tot
gevolg heeft dat de betrokkene in een andere
sector gaat functioneren dan waarin hij of zij
voorheen functioneerde, zijn de betrokken
sectordirecteuren gezamenlijk bevoegd.

16.

Disciplinaire straffen, met uitzondering van artikel
16:1:2, onderdeel h en i.

B&W

Directeur

17.

Opleiding en ontwikkeling.

B&W

directeur

18.

Verplaatsingskosten en –faciliteiten

B&W

directeur

afdelingshoofd
PB

Het submandaat heeft betrekking op de
uitvoering van hoofdstuk 18 (vervoerplan).

B&W

directeur

afdelingshoofd
DFZ

Het submandaat heeft betrekking op het
aanwijzen van plaatsen waar fietsen en auto’s
kunnen worden gestald.

B&W

directeur

Afdelingshoofd
ST

Het submandaat heeft betrekking op het
blokkeren van niet gebruikte toegangspassen
en/of –badges voor fietsenstallingen en/of
parkeergarages en/of transferia.

B&W

directeur

afdelingshoofd
PB

Het submandaat heeft betrekking op
bezoldigingsverrekeningen.

18a.

Leaseauto’s.
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19

Rechtspositieregeling vrijwilligers bij de
gemeentelijke brandweer.

B&W

19b.

Aanvullende rechtspositieregeling voor de
ambtenaar in een instelling voor kunsteducatie

B&W

20.

Afwijkende en aanvullende bepalingen voor de
beroepsbrandweer.

B&W

21.

De rechtspositionele erkenning van alternatieve
samenlevingsvormen.

B&W

directeur

22.

Regels bij organisatieverandering

B&W

directeur

Submandaat

Specifieke bepalingen/instructies

afdelingshoofd
PB

Het submandaat heeft betrekking op het doen
van mededelingen aan IZA en Zilverenkruis
Achmea m.b.t. erkenning levenspartner.

directeur

Het mandaat geldt niet voor:
• artikel 22:1:5 lid 3 en
• artikel 22:1:6.
Indien gebruik wordt gemaakt van artikel 22:1:3
en de in dit artikel opgenomen wijziging in de
betrekking of werkzaamheden tevens het gevolg
heeft dat de betrokkene in een andere sector
gaat functioneren dan waarin hij of zij voorheen
functioneerde, zijn de betrokken
sectordirecteuren gezamenlijk bevoegd.

23 t/m 26. Vervallen
27.

Behandeling bezwaarschriften door de commissie
van advies voor bezwaarschriften personele
aangelegenheden.

B&W

directeur

Het mandaat heeft uitsluitend betrekking op het
verlenen van een machtiging voor het inwinnen
van deskundige advies of inlichtingen waaraan
kosten zijn verbonden, als bedoeld in artikel
27:2:3 lid 2 van de rechtspositieregeling
gemeente ’s-Hertogenbosch.
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B&W

Secretaris
commissie
van advies
voor bezwaarschriften
personele
aangelegenheden

28.

(Voormalige) In- en doorstroombanen.

B&W

directeur

29.

Privacyreglement personeels- en
salarisadministratie.

B&W

directeur

Aanvullende rechtspositieregeling voor de
ambtenaar behorend tot het onderwijzend
personeel in de kunstzinnige vorming, met
uitzondering van artikel 11.

B&W

directeur

IVa

Uitvoeringsregeling salariëring kunstzinnige
vorming.

B&W

directeur

V

Aanvullende rechtspositieregeling voor de
ambtenaar behorend tot het onderwijzend
personeel in de kunstzinnige vorming.

B&W

directeur

Va

Afvloeiingsreglement ten behoeve van docenten,
consulenten en balletbegeleiders werkzaam in de
kunstzinnige vorming.

B&W

directeur

1.2.2

De bevoegdheid om overeenkomsten aan te gaan B&W
met een rechtspersoon inhoudende detachering bij

directeur

Bijlagen:
IV

Submandaat

Specifieke bepalingen/instructies

Het mandaat heeft uitsluitend betrekking op het
verlenen van uitstel als bedoeld in artikel 7:10 lid
2 Algemene wet Bestuursrecht.

afdelingshoofden Het submandaat geldt uitsluitend voor
Stadsbedrijven
detacheringen waarbij de te detacheren persoon
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de gemeente 's-Hertogenbosch van een
ambtenaar, in dienst van deze rechtspersoon, voor
zover de te detacheren persoon werkzaam zal zijn
binnen de sector waarvan men directeur is.

Specifieke bepalingen/instructies

werkzaam zal zijn binnen de sector
Stadsbedrijven.

1.2.3

De bevoegdheid om overeenkomsten aan te gaan B&W
met een rechtspersoon inhoudende detachering
van een ambtenaar aangesteld bij of een
werknemer in dienst van de gemeente
's-Hertogenbosch bij deze rechtspersoon, voor
zover de te detacheren persoon werkzaam is bij de
sector waarvan men directeur is.

directeur

1.2.4

De bevoegdheid tot het aangaan en beëindigen
van:
- overeenkomsten met vrijwilligers;
- overeenkomsten met stagiaires;
- overeenkomsten op basis van de Wet Sociale
Werkvoorziening;
- de in voornoemde overeenkomsten aan resp.
de werkgever, de gemeente, stagegever en
inlener toegekende bevoegdheden, voorzover
de betrokkenen werkzaam zijn binnen de
sector waarvan men directeur is.

B&W

directeur

1.2.5

De bevoegdheid tot het aangaan en beëindigen
van overeenkomsten tot het inlenen van
uitzendkrachten, voor zover de uitzendkracht
werkzaam zal zijn binnen de sector waarvan men
directeur is.

B&W

directeur

afdelingshoofden Het submandaat geldt uitsluitend voor het
Stadsbedrijven
aangaan en beëindigen van
uitzendovereenkomsten waarbij de uitzendkracht
werkzaam zal zijn binnen de betreffende afdeling.

1.2.6

De bevoegdheden betrekking hebbend op
gewezen personeelsleden, wethouders en
nagelaten betrekkingen.

B&W

directeur
Bestuurszaken

afdelingshoofd
PB

Het submandaat ziet op de uitvoering van de
wettelijke regelingen.
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1.2.7

De bevoegdheid om formeel, d.w.z. ter voorkoming B&W
van overschrijding van de beroepstermijn, beroep
in te stellen en in te trekken bij de Centrale Raad
van Beroep in Utrecht.

directeur
Bestuurszaken

1.2.8

Het beslissen tot het aantekenen van bezwaar
respectievelijk het in beroep gaan tegen alle
besluiten van de UWV en diens rechtsopvolger en
het vertegenwoordigen van het bevoegd gezag in
deze rechtsgedingen.

B&W
Burg.

directeur
Bestuurszaken

afdelingshoofd
PB en nader
door deze
schriftelijk aan te
wijzen personen
per geval

1.2.9.1

De bevoegdheden tot de uitvoering van de
Verordening rechtspositie wethouders
’s-Hertogenbosch 2010.

B&W

directeur
Bestuurszaken

afdelingshoofd
PB

1.2.9.2

De bevoegdheden tot de uitvoering van de
Verordening outplacement gewezen wethouders
’s-Hertogenbosch 2007.

B&W

directeur
Bestuurszaken

afdelingshoofd
PB

1.2.10.

Bevoegdheid tot indienstneming en het uitvoeren
van alle overige rechtspositionele
arbeidsvoorwaarden, als bedoeld in de
Rechtspositieregeling voor de bezoldigd
Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand.

B&W

directeur
Bestuurszaken

Het mandaat geldt tevens voor de benoeming, de
schorsing en het ontslag van de bezoldigd
buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke
stand als zodanig.

1.2.11

Benoeming, schorsing en ontslag van de
ambtenaar van de burgerlijke stand als zodanig.

B&W

directeur
Bestuurszaken

Het mandaat betreft uitsluitend ambtenaren
burgerlijke stand, die als ambtenaar onder de
bepalingen van de gemeentelijke
rechtspositieregeling vallen. Het mandaat geldt
niet ingeval van:
• plaatsing in een andere betrekking als
disciplinaire straf of
• schorsing als disciplinaire straf of
• ontslag op grond van de artikelen 8:3,
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Bevoegd
orgaan

Mandaat

Submandaat

Specifieke bepalingen/instructies

8:3:1, 8:6, 8:8, 8:8:1, 8:9, 8:13, 8:14.
1.2.12

Vaststelling van voorstellen aan sectorale
Ondernemingsraden, de Groepsondernemingsraad en/of de commissie voor Georganiseerd
Overleg ter zake van:
- (sectorale) organisatieveranderingen;
- algemeen gemeentelijk personeelsbeleid en
- de “Rechtspositieregeling gemeente
’s-Hertogenbosch”.

B&W

AMT

Directeur BZ

-

Ten aanzien van de vaststelling van
rechtspositionele voorstellen, die
• geheel op LOGA-aanbevelingen zijn
gestoeld of
• betrekking hebben op de bij- of
vaststelling van lokale artikelen waaraan
geen financiële consequenties zijn
verbonden,
geldt een submandaat.

Directeur

-

Voorzover het voorstel op één sector
betrekking heeft, wordt het voorstel met
gebruikmaking van de desbetreffende brief
door de betreffende directeur aangeboden.

Directeur

-

Voorzover het voorstel op één sector
betrekking heeft, wordt het voorstel met
gebruikmaking van de desbetreffende brief
door de betreffende directeur aangeboden.

-

Voorzover het voorstel op maximaal twee
sectoren betrekking heeft, wordt het voorstel
met gebruikmaking van de desbetreffende
brief door de desbetreffende directeuren
aangeboden.

-

Voorzover het voorstel op meer dan twee
sectoren betrekking heeft, wordt het voorstel
met gebruikmaking van de desbetreffende
brief door de directeur BZ aangeboden.

Directeur
Directeur BZ

1.2.13

Het beslissen omtrent Arbo(uitvoerings)zaken

B&W

Directeur BZ

Mandaat aan directeur BZ toegekend in
hoedanigheid als bestuurder in zin van de Wet op
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Bevoegd
orgaan

Mandaat

Submandaat

Specifieke bepalingen/instructies

de Ondernemingsraden.
1.2.14

Vaststelling sectorale organisatieveranderingen

B&W

AMT

Het mandaat heeft betrekking op
organisatieveranderingen voor zover deze
- geen sector overstijgende gevolgen heeft;
- niet leidt tot uitbreiding/inkrimping van de
formatie, zowel kwalitatief als kwantitatief;
- niet politiek gevoelig is en
- budgettair neutraal is.

1.2.15

Flankerende maatregelen.

B&W

directeur

Conform de bepalingen onder volgnr. 1.2.1.

1.3

Opleidingen

1.3.1

Het beslissen over de concrete invulling van het
opleidingsbeleid en het sluiten van contracten e.d.
ter zake, voor zover het de sectoraal toegekende
budgetten betreft.

B&W

directeur

1.4

Financiën

1.4.1

De uitvoering van de begroting (onderdelen)

B&W

directeur

de door de
directeur
aangewezen
budgethouders

De uitvoering van de begroting of het doen van
de investering dient te geschieden binnen de
door het bestuur goedgekeurde budgetten. De
directeur heeft te allen tijde een actueel overzicht
van budgethouders voorhanden. E.e.a. met
inachtneming van interne richtlijnen. Het aangaan
van verplichtingen dient altijd schriftelijk te
geschieden en behoeft de instemming van het
afdelingshoofd respectievelijk de sectordirecteur.
Het submandaat bij (extern) gerichte
bestelopdrachten geldt tot een maximum van
€ 25.000,- excl. BTW.
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Bevoegd
orgaan

Mandaat

Submandaat

B&W

directeur

controller; de
Betalingen geschieden op basis van
door de directeur handtekeningen van 2 personen.
in dit kader
aangewezen
vervangers

1.4.3

Het doen van betalingen d.m.v. electronic banking. B&W

directeur

1. door de
Betalingen geschieden d.m.v. de smartcard van
directeur
eerst 1. en dan 2. De smartcart wordt toegekend
aangewezen door de directeur van de FIB.
persoon
binnen de
financiële
afdelingen
van de
sectoren.
2. De controller;
en de in dit
kader aangewezen
vervangers.

1.4.4

Het afboeken van vorderingen.

B&W

directeur

Afdelingshoofd
én
sectorcontroller

1.4.5

Het binnen de begrotingsprogramma’s /
productenramingen goedkeuren van
begrotingswijzigingen

B&W

Directeur

1.5

Beheerszaken

1.5.1

Het beslissen op verzoeken van anderen dan
raadsleden om informatie als bedoeld in de Wet

B&W

directeur

afdelingshoofd

Specifieke bepalingen/instructies

Afboeken is pas toegestaan nadat alle
invorderingsmogelijkheden zijn benut.
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Mandaat

Submandaat

Specifieke bepalingen/instructies

Het voeren van correspondentie in het kader van
B&W
de voorbereiding van door het gemeentebestuur te
nemen besluiten:
a. met financiële verplichtingen;
b. zonder financiële verplichtingen.

directeur

afdelingshoofd

1.5.3

De openbare bekendmakingen / kennisgevingen
t.a.v. krachtens verleend mandaat genomen casu
quo voorgenomen besluiten.

B&W

directeur

afdelingshoofd

In gevallen waarin dit wettelijk is voorgeschreven.

1.5.4

Het beslissen tot het doen van onderzoek.

B&W

directeur

afdelingshoofd

Beperkt tot routinematig onderzoek. Submandaat
geldt alleen bij onderzoek waaraan geen kosten
zijn verbonden.

1.5.5

Het beslissen tot deelname aan c.q. begeleiden
van externe onderzoeksprojecten indien en
voorzover dienstig aan de doelstelling van de
sector.

B&W

directeur

1.5.6

Het voeren van correspondentie ter uitvoering van B&W
beslissingen van de raad en het college van B & W
m.b.t. onderwerpen waaraan geen bestuurlijke,
politieke en/of andere zwaarwegende aspecten zijn
verbonden:
a. met financiële verplichting;
b. zonder financiële verplichting.

directeur

Openbaarheid van Bestuur betreffende
aangelegenheden, waarvan de voorbereiding c.q.
uitvoering aan de sector is opgedragen.
1.5.2

b. Na instemming controller resp. bij submandaat
hoofd administratie. Het submandaat geldt tot
een maximum van € 25.000,-.

a. afdelingshoofd
b. bureauhoofd
b. Na instemming controller resp. bij submandaat
hoofd administratie. Het submandaat geldt tot
een maximum van € 25.000,-.
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Mandaat

Submandaat

Specifieke bepalingen/instructies

Het toezenden van bescheiden in die gevallen
waarin daarop aanspraak kan worden gemaakt.

B&W

directeur

bureauhoofd

1.5.8

Het bepalen van de wijze van aanbesteding voor
het plaatsen van opdrachten tot uitvoering van
werken en de levering van producten en diensten
t.b.v. de gemeente.

B&W

directeur

alle afdelingshoofden tot
maximaal
€ 50.000,- (excl.
BTW).

1.5.9

Het opdragen van de uitvoering van werken en
leveringen.

B&W

Directeur

1. alle
Deze mandatering geschiedt onder de
afdelingshoofden voorwaarde dat:
en de
a. alle op grond van publiekrechtelijke
divisiemanagers
regelingen benodigde vergunningen en
Weener Groep,
goedkeuringen zijn verkregen;
tot maximaal
b. er geen privaatrechtelijke belemmeringen
€ 25.000,- (excl.
zijn;
BTW).
c. in geval van subsidieverstrekking aan
2. bureauhoofd
alle daarmee in verband staande
en afdeling Sport
voorwaarden is voldaan;
en Recreatie, tot
d. de wijze van aanbesteding heeft
maximaal
plaatsgevonden conform de vastgestelde
€ 7.500,- (excl.
richtlijnen;
BTW), voor de
e. de aanneemsom waarvoor het werk of de
levering van
levering wordt gegund lager ligt dan

a. Deze bevoegdheid geldt slechts voor
werken, diensten en leveringen, waarvan
de waarde niet meer bedraagt dan
€ 125.000,- (excl. BTW).
b. De keuze van de aanbestedingsvorm van
producten en diensten moet worden
gebaseerd op het actuele, door
burgemeester en wethouders
vastgestelde, Protocol Aanbesteden.
Uitzondering hierop vormen opdrachten
voor diensten binnen het sociale domein
zonder grensoverschrijdend belang.
c. De van toepassing zijnde Europese
regelgeving moet worden gevolgd.
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Mandaat

Submandaat

Specifieke bepalingen/instructies

goederen en
diensten.

f.

1.5.10

Het aangaan van overeenkomsten met derden
terzake rendabele dienstverlening aan derden.

B&W

directeur

alle afdelingshoofden en de
divisiemanagers
Weener Groep

1.5.11

Het uitvoeren van besluiten van de gemeenteraad
tot het garanderen van geldleningen aan te gaan
door rechtspersonen, m.u.v. de niet-nakoming van
voorwaarden en ingebrekestellingen.

B&W

directeur

controller

1.5.12

Het voor de gemeente aanvragen van vergunning,
ontheffing, vrijstelling respectievelijk het melden
van activiteiten en dergelijke, een en ander ter
voldoening aan wettelijke voorschriften, voor zover
de uitvoering aan de sector is opgedragen.

B&W

directeur

afdelingshoofd

1.5.13

Het voor de gemeente aanvragen van subsidie bij
andere overheden en instellingen.

B&W

directeur

afdelingshoofd

110 % van de door de gemeente
gemaakte besteksbegroting met dien
verstande dat de aanneemsom of de
levering wordt gegund niet leidt tot
overschrijding van het door de raad
beschikbaar gestelde krediet;
elk half jaar moet verslaglegging en
verantwoording aan burgemeester en
wethouders plaatsvinden van alle in die
periode gegeven opdrachten voor
respectievelijk de uitvoering van werken
en voor levering van producten en
diensten met een geraamd bedrag van
€ 50.000,- (excl. BTW) en hoger.

Het (sub)mandaat geldt tot een maximum van
€ 25.000,- (excl. BTW).
Voorts gelden hiervoor interne instructies.
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1.5.14

Het aanwijzen van ambtenaren en andere
personen die zijn belast met het toezicht op de
naleving van het bepaalde bij of krachtens een
wettelijke bepaling of een gemeentelijke
verordening.
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Bevoegd
orgaan

Mandaat

Submandaat

B&W

directeur

afdelingshoofd

1.6

Interne klachtenregeling

1.6.1

Afdoening van klachten, als bedoeld in hoofdstuk 9 B&W
van de Algemene wet bestuursrecht, voor zover
betrekking hebbend op gedragingen van
medewerkers van de sector.

directeur

Met inachtneming van de regeling voor de interne
behandeling van klachten.

1.6.2

Afdoening van klachten, als bedoeld in hoofdstuk 9 B&W
van de Algemene wet bestuursrecht, die via de
gemeentelijke Ombudscommissie het college
bereiken en voor zover betrekking hebbend op
gedragingen van medewerkers van de sector.

directeur

Met inachtneming van de regeling voor de interne
behandeling van klachten.

1.7

Archiefbesluit 1995

1.7.1

Het beslissen omtrent het overbrengen van
archiefbescheiden naar de archiefbewaarplaats,
zoals bedoeld in artikel 9 van het Archiefbesluit

B&W

directeur

geen

Specifieke bepalingen/instructies

