CVDR

Nr.
CVDR415363_1
4 april
2017

Officiële uitgave van Alphen aan den Rijn.

Mandaatbesluit PLANgroep 2016
Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Alphen aan den Rijn, ieder voor
zoveel zijn bevoegdheden betreft:
overwegende dat de gemeente Alphen aan den Rijn taken op het gebied van Werk en Inkomen uitvoert
in opdracht van en onder mandaat van de gemeenten Kaag en Braassem en Nieuwkoop;
dat de mandaatbesluiten van Kaag en Braassem en van Nieuwkoop geen verbod op ondermandatering
bevatten;
dat de bevoegdheden ter zake van de schuldhulpverlening van de gemeente Alphen aan den Rijn sinds
1 juni 2010 zijn gemandateerd aan PLANgroep;
dat het om die reden voor de hand ligt, overeenkomstig de bevoegdheidstoedeling van de gemeente
Alphen aan den Rijn aan PLANgroep, ook mandaat te verlenen aan PLANgroep voor besluiten van de
gemeenten Kaag en Braassem en Nieuwkoop;
besluiten vast te stellen het volgende:

Mandaatbesluit PLANgroep 2016
1.

2.

3.

4.

PLANgroep legt een namens het college te nemen besluit vooraf aan het college voor en volgt
bij het nemen van het besluit de aanwijzingen van het college, indien:
het een besluit betreft zoals genoemd onder artikel 3.a. als dit een toekenningsbesluit betreft
of een besluit zoals genoemd in artikel 3.c.;
het college vooraf heeft aangegeven zelf te willen beslissen;
het besluit een afwijking zou inhouden van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, beleidsregels, de overeenkomst met PLANgroep, het plan van aanpak of overige richtlijnen of
onderlinge afspraken.

5.

Dat van de mandaten is uitgezonderd de beslissing op verzoeken van derden om schadevergoeding
of anderszins beslissingen met betrekking tot aansprakelijkstellingen als gevolg van de in mandaat
genomen besluiten;
Dat de als gevolg van de uitoefening van de mandaten uitgaande stukken als volgt moeten worden
ondertekend:
namens burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn, respectievelijk
namens burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem, respectievelijk
namens burgemeester en wethouders van Nieuwkoop;
gevolgd door de functieaanduiding, de handtekening en de naam van de gemachtigde functionaris;

6.

7.
8.
9.

1

Mandaat te verlenen aan de directeur van PLANgroep, om in naam van de gemeente Alphen aan
den Rijn beslissingen te nemen over schuldhulpverleningstrajecten met inachtneming van de
bepalingen in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, de daartoe vastgestelde beleidsregels,
de overeenkomst met PLANgroep en het door de gemeente voor de cliënt opgestelde plan van
aanpak
Aan dit onder 1 genoemde mandaat de opdracht te verbinden dat de directeur van PLANgroep
ondermandaat verleent aan medewerkers van Plangroep, die in opdracht van gemeente Alphen
aan den Rijn, schuldhulpverlening uitvoeren, om in naam van de gemeente Alphen aan den Rijn,
de gemeente Kaag en Braassem en de gemeente Nieuwkoop beslissingen nemen over schuldhulpverleningstrajecten met inachtneming van de bepalingen in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, de daartoe vastgestelde beleidsregels, de overeenkomst met PLANgroep en het door
de gemeente voor de cliënt opgestelde plan van aanpak:
Dat het mandaat wordt verleend over de beslissingen over:
Uitvoeren van schuldhulpverlening;
a.
Opleggen van verplichtingen die samenhangen met de goede uitvoering van de aangeboden
b.
schuldhulpinstrumenten;
Beëindigen van deelname aan een schuldhulpinstrument;
c.
Afgeven van een verklaring zoals bedoeld in artikel 285 lid 1 onder f van de Faillissementswet.
d.

In te trekken het thans geldende mandaatbesluit voor PLANgroep;
Dat dit besluit kan worden aangehaald als Mandaatbesluit Plangroep 2016;
Dat dit besluit met terugwerkende kracht in werking treedt per 1 januari 2016.
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Alphen aan den Rijn, 3 mei 2016
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn,
de secretaris, de burgemeester,
drs. P.W. Jeroense mr. drs. J.W.E. Spies
Voor akkoord
Datum: 23 augustus 2016
A.M. de Peuter
directeur PLANgroep
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