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Interne instructie mandaatregeling gemeente Neder-Betuwe 2016
De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Neder-Betuwe,
elk voor zover bevoegd;
overwegende dat het wenselijk is een interne instructie vast te stellen ten aanzien van de uitoefening
van mandaat;
gelet op artikel 10:6, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUITEN:
I.
II.

een algemene instructie aan gemeenteambtenaren te geven voor de uitoefening van gemandateerde bevoegdheden, zoals bedoeld in het Mandaatbesluit gemeente Neder-Betuwe 2016;
dat de mandataris verplicht is, voordat hij van de gemandateerde bevoegdheden gebruik maakt,
met het bestuursorgaan of de verantwoordelijke bestuurder te overleggen, en ter beoordeling
voor te leggen of van de gemandateerde bevoegdheid gebruik kan worden gemaakt, indien:
de verwachting is gerechtvaardigd dat de uitoefening van de bevoegdheid grote financiële,
a.
juridische of politiek/bestuurlijke gevolgen krijgt of vermoedelijk zal krijgen;
er sprake is van mogelijke strijdigheid met vastgesteld beleid;
b.
niet begrote financiële of andere belangrijke gevolgen zijn te verwachten of anderszins een
c.
aanmerkelijk beslag op financiële middelen is te verwachten;
het een onderwerp betreft dat sterk in de publieke belangstelling staat of vermoedelijk zal
d.
staan en politiek gevoelig ligt;
door het nemen van een besluit door de mandataris de schijn van vooringenomenheid of
e.
belangenverstrengeling kan worden gewekt;
er twijfel bestaat of de aard van de bevoegdheid zich tegen de mandaatverlening verzet;
f.

De ondergemandateerde overlegt met de (adjunct-)afdelingsmanager Sociale Pijler voordat hij
een besluit neemt tot weigering, intrekking, terugvordering of uitzondering in het kader van de
uitvoering van de Jeugdwet en daarop gebaseerde regelgeving
in te trekken de Interne instructie mandaatregeling bestuursrecht gemeente Neder-Betuwe 2014;
V.
VI. dat de mandataris twee keer per jaar voor het betrokken bestuursorgaan op hoofdlijnen inzichtelijk
maakt op welke wijze van het mandaat en het ondermandaat gebruik is gemaakt
VII. dat dit besluit wordt aangehaald als: Interne instructie mandaatregeling gemeente Neder-Betuwe
2016;
VIII. te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 30 juni 2016.
III.

Opheusden 28 juni 2016
de burgemeester van Neder-Betuwe,
ir. C.W. Veerhoek
burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe,
de secretaris a.i., de burgemeester,
drs. M.G.J. Nijhuis-Quanjel ir. C.W. Veerhoek
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