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Besluit ondermandaat en ondervolmacht P&O van het cluster Maatschappelijke
Ontwikkeling 2018 (BOO P&O MO)
De concerndirecteur van het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling,
gelet op artikel 2, derde lid, van het Besluit ondermandaat en ondervolmacht P&O 2012;
besluit vast te stellen:
Besluit ondermandaat, ondervolmacht P&O van het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling 2018

Artikel 1 Managementlagen
Het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling kent onder de concerndirecteur de volgende managementlagen:
Directeur, die direct onder de concerndirecteur valt.
1.
Afdelingshoofd, dat hiërarchisch onder de directeur valt.
2.
Teammanager, die hiërarchisch onder het afdelingshoofd valt.
3.

Artikel 2 Reikwijdte mandaat
De in dit besluit ondergemandateerde bevoegdheden kunnen slechts worden uitgeoefend voor zover
deze betrekking hebben op medewerkers die rechtstreeks onder de functionaris vallen die deze bevoegdheid uitoefent.

Artikel 3 Plaatsvervanging
Bij afwezigheid van de bevoegde functionaris zijn de in dit besluit ondergemandateerde en ondergevolmachtigde bedoelde bevoegdheden verleend aan diens waarnemer.

Artikel 4 Bevoegdheden directeur
De concerndirecteur verleent aan de directeur mandaat en volmacht om de volgende besluiten te nemen:
Ambtenarenreglement
1.
Besluiten op grond van:
hoofdstuk II, met uitzondering van artikel 13a;
•
hoofdstuk IIA;
•
artikel 18, vierde lid;
•
artikelen 18a, 18c, 18d en 18e;
•
artikel 20, voor wat betreft het vaststellen van de personeelsbeoordeling;
•
artikel 21, met uitzondering van het stellen van de bedoelde regels;
•
hoofdstuk V;
•
hoofdstuk VI, met uitzondering van het stellen van de regels, bedoeld in de artikelen 42 en
•
48;
hoofdstuk VII, met uitzondering van:
•
het stellen van regels, bedoeld in artikel 50, eerste lid;
het stellen van regels, bedoeld in artikel 51, tweede lid;
het geven van nadere voorschriften, bedoeld in artikel 53b, tweede lid;
•
•
•

•
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hoofdstuk IX
hoofdstuk X, met uitzondering van het opleggen van de disciplinaire straffen schorsing en
ontslag;
hoofdstuk XI, met uitzondering van:
artikelen 91, 94 en 95;
artikel 96 eerste, tweede en vierde lid;
hoofdstuk XII, met uitzondering van:
artikel 99a;
het stellen van de regels, bedoeld in artikel 104, tweede lid;
het stellen van de regels, bedoeld in artikel 107;
het stellen van de regels, bedoeld in artikel 108c;
artikel 111, eerste en tweede lid;
-
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artikel 114, met dien verstande dat wel mandaat wordt verleend tot aanwijzing van
andere dan door het college aangewezen functies waarvoor de openbaarmaking van
de nevenwerkzaamheden noodzakelijk is;
artikel 114a, eerste lid, met dien verstande dat wel mandaat wordt verleend tot aanwijzing van andere dan door het college aangewezen functies met een bijzonder risico
op financiële belangenverstrengeling of het risico van oneigenlijk gebruik van koersgevoelige informatie;
het voeren van de registratie van de meldingen, bedoeld in artikel 114a, tweede en
derde lid, van een topkaderfunctionaris;
het stellen van de nadere regels, bedoeld in artikel 114a, vijfde lid;
artikel 115;
artikel 119, met dien verstande dat wel mandaat wordt verleend tot vergoeding van
renteverlies en van de kosten van rechtsbijstand alsmede van overige materiële en
immateriële schade, dit laatste tot ten hoogste € 9.100 per schadegeval;
het stellen van de regels, bedoeld in artikel 120 derde lid.

2.

Besluit betaald ouderschapsverlof 2003
Besluiten op grond van alle bepalingen.
•

3.

Besluit kostenvergoeding rechtsbijstand
Besluiten op grond van alle bepalingen
•

4.

Besluit kostenvergoedingen
Besluiten op grond van alle bepalingen.
•

5.

Besluit salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen 2016
Besluiten op grond van alle bepalingen, met uitzondering van:
•
artikel 1, eerste lid;
het verbinden van een toelage aan een functie op grond van arbeidsmarktoverwegingen
als bedoeld in artikel 9.

6.

Uitvoeringsregeling salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen 2016
Besluiten op grond van alle bepalingen, met uitzondering van artikel 22.
•

7.

Bijzondere dienstvoorschriften
Besluiten op grond van alle bepalingen.
•

8.

Dienstkledingbesluit 2003
Besluiten op grond van alle bepalingen.
•

9.

Vakantie- en Verlofregeling 1971
Besluiten op grond van alle bepalingen, met uitzondering van het stellen van nadere regels,
•
bedoeld in artikel 4, tweede lid.

10.

Overige bevoegdheden
Besluiten omtrent:
•
gehele of gedeeltelijke inhouding van salaris en de toegekende salaristoelage(n) tijdens
collectieve acties;
overplaatsing naar een andere functie binnen hetzelfde cluster;
terugvordering van te veel genoten salaris en salaristoelage(n) als bedoeld in artikel
115, eerste lid van de Ambtenarenwet;
vergoeding van renteverlies;
vergoeding van kosten van rechtsbijstand;
vergoeding van materiële en immateriële schade tot ten hoogste € 9.100 per schadegeval;
uitvoering van het Sociaal Statuut Rotterdam 2005, het Sociaal Statuut Rotterdam
2010 en het Sociaal Statuut Rotterdam 2013;
overplaatsing naar een functie binnen een cluster vanuit een ander cluster.
-

11.

Stageovereenkomsten en volontairovereenkomsten
Het aangaan van deze overeenkomsten.
•
Het beëindigen van deze overeenkomsten.
•
Het nemen van besluiten in het kader van deze overeenkomsten.
•
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Artikel 5 Bevoegdheden afdelingshoofd
De concerndirecteur verleent aan het afdelingshoofd mandaat en volmacht om de volgende besluiten
te nemen:
Ambtenarenreglement
1.
Besluiten op grond van:
hoofdstuk II, met uitzondering van artikel 13a;
•
hoofdstuk IIA;
•
artikel 18, vierde lid;
•
artikelen 18a, 18c, 18d en 18e;
•
artikel 20, voor wat betreft het vaststellen van de personeelsbeoordeling;
•
artikel 21, met uitzondering van het stellen van de bedoelde regels;
•
hoofdstuk V;
•
hoofdstuk VI, met uitzondering van het stellen van de regels, bedoeld in de artikelen 42 en
•
48;
hoofdstuk VII, met uitzondering van:
•
het stellen van regels, bedoeld in artikel 50, eerste lid;
het stellen van regels, bedoeld in artikel 51, tweede lid;
artikel 52 dertiende lid;
het geven van nadere voorschriften, bedoeld in artikel 53b, tweede lid;
-
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•

hoofdstuk XI, met uitzondering van:
artikelen 91, 94 en 95;
artikel 96 eerste, tweede en vierde lid;
-

•

hoofdstuk XII, met uitzondering van:
artikel 99a;
het stellen van de regels, bedoeld in artikel 104, tweede lid;
het stellen van de regels, bedoeld in artikel 107;
het stellen van de regels, bedoeld in artikel 108c;
artikel 111, eerste en tweede lid;
artikel 114, met dien verstande dat wel mandaat wordt verleend tot aanwijzing van
andere dan door het college aangewezen functies waarvoor de openbaarmaking van
de nevenwerkzaamheden noodzakelijk is;
artikel 114a, eerste lid, met dien verstande dat wel mandaat wordt verleend tot aanwijzing van andere dan door het college aangewezen functies met een bijzonder risico
op financiële belangenverstrengeling of het risico van oneigenlijk gebruik van koersgevoelige informatie;
het voeren van de registratie van de meldingen, bedoeld in artikel 114a, tweede en
derde lid, van een topkaderfunctionaris;
het stellen van de nadere regels, bedoeld in artikel 114a, vijfde lid;
artikel 115;
artikel 119, met dien verstande dat wel mandaat wordt verleend tot vergoeding van
renteverlies en van de kosten van rechtsbijstand alsmede van overige materiële en
immateriële schade, dit laatste tot ten hoogste € 9.100 per schadegeval;
het stellen van de regels, bedoeld in artikel 120 derde lid.
-

2.

Besluit betaald ouderschapsverlof 2003
Besluiten op grond van alle bepalingen, met uitzondering van de artikelen 8 en 9.
•

3.

Besluit kostenvergoedingen
Besluiten op grond van paragraaf 3, paragraaf 4, paragraaf 5, paragraaf 6, paragraaf 7 met
•
uitzondering van artikel 12a, paragraaf 8, paragraaf 9, paragraaf 10, paragraaf 11, paragraaf
12 en paragraaf 13.

4.

Besluit salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen 2016
Besluiten op grond van alle bepalingen, met uitzondering van:
•
artikel 1, eerste lid;
artikel 9.
-

5.

Uitvoeringsregeling salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen 2016
Besluiten op grond van alle bepalingen, met uitzondering van paragraaf 3.
•

6.

Bijzondere dienstvoorschriften
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•

Besluiten op grond van alle bepalingen.

7.

Dienstkledingbesluit 2003
Besluiten op grond van alle bepalingen.
•

8.

Vakantie- en Verlofregeling 1971
Besluiten op grond van alle bepalingen, met uitzondering van het stellen van nadere regels,
•
bedoeld in artikel 4, tweede lid.

9.

Overige bevoegdheden
Besluiten omtrent:
•
gehele of gedeeltelijke inhouding van salaris en de toegekende salaristoelage(n) tijdens
collectieve acties;
overplaatsing naar een andere functie binnen hetzelfde cluster;
terugvordering van te veel genoten salaris en salaristoelage(n) als bedoeld in artikel
115, eerste lid van de Ambtenarenwet;
uitvoering van het Sociaal Statuut Rotterdam 2005, het Sociaal Statuut Rotterdam
2010 en het Sociaal Statuut Rotterdam 2013;
overplaatsing naar een functie binnen een cluster vanuit een ander cluster.
-

10.

Stageovereenkomsten en volontairovereenkomsten
het aangaan van deze overeenkomsten;
•
het beëindigen van deze overeenkomsten;
•
het nemen van besluiten in het kader van deze overeenkomsten.
•

Artikel 6 Bevoegdheden teammanager
De concerndirecteur verleent aan de teammanager mandaat en volmacht om de volgende besluiten te
nemen:
Ambtenarenreglement
1.
Besluiten op grond van:
artikel 18, vierde lid;
•
artikelen 18a, 18c, 18d en 18e;
•
hoofdstuk V;
•
hoofdstuk VI, met uitzondering van het stellen van de regels, bedoeld in de artikelen 42 en
•
48;
hoofdstuk VI, met uitzondering van het stellen van de regels, bedoeld in de artikelen 42 en
•
48;
hoofdstuk VII, met uitzondering van:
•
het stellen van regels, bedoeld in artikel 50, eerste lid;
het stellen van regels, bedoeld in artikel 51, tweede lid;
artikel 52, dertiende lid;
artikel 53b.
-
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2.

Besluit kostenvergoedingen
Besluiten op grond van paragraaf 4, paragraaf 7, paragraaf 10, paragraaf 11 en paragraaf
•
12.

3.

Besluit salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen 2016
Besluiten op grond van:
•
artikel 11;
artikel 13;
artikel 18;
artikel 19.
-

4.

Uitvoeringsregeling salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen 2016
Besluiten op grond van:
•
artikel 2;
artikel 3.
-

5.

Vakantie- en Verlofregeling 1971
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•

Besluiten op grond van alle bepalingen, met uitzondering van:
artikel 3;
artikel 3a;
artikel 3b;
artikel 3c;
het stellen van nadere regels, bedoeld in artikel 4, tweede lid.
-

6.

Bijzondere dienstvoorschriften
Besluiten op grond van alle bepalingen, met uitzondering artikel 6.
•

7.

Dienstkledingbesluit 2003
Besluiten op grond van alle bepalingen, met uitzondering artikel 6a.
•

Artikel 7 Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van heden. Met de vaststelling van dit besluit vervalt het Bevoegdhedenbesluit P&O cluster Maatschappelijke Ontwikkeling Rotterdam 2013.

Artikel 8 Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ondermandaat en ondervolmacht P&O van het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling 2018 (BOO P&O MO).
Aldus vastgesteld op 21 juni 2018.
De concerndirecteur van het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling,
W.A.J.J. Houtman
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Dit gemeenteblad 2018, nummer 98, is uitgegeven op 23 juli 2018 en ligt op dins-, woens- en donderdagen van 09.00 tot 13.00 uur ter inzage bij het Bestuurlijk Informatiecentrum Rotterdam (BIR), locatie
Wachtruimte Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 (trap op, melden bij Informatiebalie)
(Zie ook: www.bis.rotterdam.nl – Regelgeving of Gemeentebladen chronologisch)
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