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Officiële uitgave van Borsele.

Mandaatbesluitgemeente Borsele 2015
Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Borsele, ieder voor zover het
zijn bevoegdheden betreft;
gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;
gezien het besluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van 24 februari 2015 tot vaststelling van het mandaatbesluit gemeente Borsele 2015;
overwegende dat zij een aanpassing gewenst achten;
besluiten:
vast te stellen het Mandaatbesluit gemeente Borsele 2015 (tweede versie), luidende als volgt:

Artikel 1 Mandaat
De bevoegdheden om namens het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester
besluiten te nemen en te ondertekenen wordt, met betrekking tot de op de Mandaatlijst vermelde bevoegdheden, gemandateerd aan de op de Mandaatlijst vermelde functionarissen. Aan de betreffende
functionarissen wordt tevens machtiging verleend om alle handelingen te verrichten die nodig zijn om
tot besluitvorming te komen en de genomen besluiten uit te voeren of op de Mandaalijstt zijn vermeld.
De namen van de mandatarissen worden vermeld op de bij de Mandaatlijst behorende bijlage.

Artikel 2 Vervanging
Bij afwezigheid van de mandataris geldt de volgende vervangingsregeling:
a. de behandelend ambtenaar wordt bij diens afwezigheid vervangen door het afdelingshoofd;
b. het afdelingshoofd wordt bij diens afwezigheid vervangen door de algemeen directeur/secretaris,
dan wel de directeur onder wiens aandachtsgebied de betreffende afdeling valt;
c. de directeur wordt bij diens afwezigheid vervangen door de algemeen directeur/secretaris;

Artikel 3 Toepassing
Het mandaat is niet van toepassing, indien het besluit in het betreffende geval:
a. niet binnen de regeling genomen kan worden genomen;
b. leidt tot niet in de begroting geraamde uitgaven/inkomsten;
c. voorgelegd moet worden aan de raad;
d. niet spoort met een voorgenomen verandering in geformuleerd beleid;
e. is gebaseerd op contraire ambtelijke adviezen;
f. een afwijzende beschikking betreft, tenzij anders is vermeld op de Mandaatlijst;
g. een beslissing op een bezwaarschrift betreft;
h. zienswijzen naar voren zijn gebracht.

Artikel 4 ondertekening
1.

Bij de uitoefening van het beslissingsmandaat, verleend door het college van burgemeester en
wethouders, worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

Burgemeester en wethouders van Borsele,
namens hen,
gevolgd door de functienaam van de mandataris, alsmede diens naam.
Indien het een papieren uitgaand stuk betreft wordt dat tevens voorzien van een handtekening.
Bij de uitoefening van het beslissingsmandaat, verleend door de burgemeester, worden uitgaande
2.
stukken als volgt ondertekend:
De burgemeester van Borsele,
namens hem,
gevolgd door de functienaam van de mandataris, alsmede diens naam.
Indien het een papieren uitgaand stuk betreft wordt dat tevens voorzien van een handtekening.

Artikel 5 Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking per 1 oktober 2015.

Artikel 6 Citeertitel
Dit besluit kan worden aangehaald als het Mandaatbesluit gemeente Borsele 2015 (tweede versie).
Heinkenszand, 29 september 2015,
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Burgemeester en wethouders van Borsele,
de secretaris, de burgemeester
de burgemeester van Borsele,
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