
Omschrijving bevoegdheid Soort mandaat en functionaris Specifieke instructies

Ondertekenen van geldleenovereenkomsten in het kader van 

uitkeringsregelingen zoals genoemd in artikel 4.23 Abw

Klantmanager

Ondertekenen van hypothecaire geldleningen in het kader van 

bovengenoemde uitkeringsregelingen

Volmacht aan directeur/secretaris

Ondertekenen van budgetteringsovereenkomsten in het kader van 

de uitvoering Participatiewet

Volmacht aan directeur/secretaris

Ondertekening akten stille/bezitloze verpanding inzake alle 

uitkeringsregelingen

Klantmanager

Indienen van verzoekschriften terugvordering en verhaal/civiel 

dagvaardingsformulier 

Klantmanager

Besluiten tot invordering voortvloeiende uit de hiervoor genoemde 

procedures

Klantmanager

Afsluiten jaarlijkse aansluitovereenkomst c.a. met de SVB Machtiging aan directeur/secretaris

Besluiten en beschikkingen inzake toekenning of weigering van 

uitkeringen c.q verstrekkingen krachtens: Participatiewet c.a. 

(incl. bbz 2004), I.O.A.W., I.O.A.Z., Verordening tegemoetkoming 

kosten kinderopvang Woudenberg, en de op deze regelingen van 

toepassing zijnde verordeningen en beleidsregels

Klantmanager

Aangaan en ondertekenen van geldleenovereenkomsten in het 

kader van bovengenoemde uitkeringsregelingen

Klantmanager

Aangaan van hypothecaire geldleningen in het kader van 

bovengenoemde uitkeringsregelingen, alsmede rangwisseling en 

royement van deze aktes

Volmacht aan directeur/secretaris

Verlenen van voorschotten op uitkeringen Klantmanger

Mededeling blokkering betaling uitkering Klantmanager

Uitvoering beslag op uitkeringen Klantmanager

Besluiten en beschikkingen inzake het opleggen of (gedeeltelijk) 

afzien van een administratieve boete

Klantmanager

Kennisgevingen i.v.m. het voornemen tot boete-oplegging Machtiging aan klantmanager

Machtiging aan 

* klantmanager

* Soc. Rechercheurs A'foort

Declaraties div. ministeries Ondertekenings-mandaat aan directeur/secretaris

Brief hersteltermijn/beschikking opschorting i.v.m. niet inleveren 

mutatieformulier

Mandaat aan klantmanager

Brief termijn van orde Machtiging aan klantmanager

Opschortingsbeschikkingen uitkeringsregelingen en bieden van 

verzuimherstel

Mandaat aan klantmanager

Besluiten en beschikkingen tot verrekening en/of beslag op 

uitkering i.v.m. terugvordering of boete-oplegging

Mandaat aan klantmanager

Besluiten tot aangifte Openbaar Ministerie i.v.m. geconstateerde 

fraude krachtens uitkeringsregelingen

Volmacht aan directeur/secretaris

Aangaan en ondertekenen van arbeidsovereenkomsten in het 

kader van reintegratie

Volmacht aan klantmanager

Verzoek om onderzoek of externe adviezen (bijv. IMK, 

arbeidsongeschiktheid)

Machtiging aan klantmanager

Besluiten tot verhaal/terugvordering van uitkeringen en 

voorzieningen

Mandaat aan klantmanager

Indienen van verzoekschriften verhaal/civiel 

dagvaardingsformulier

Volmacht aan klantmanager

Besluiten tot invordering voortvloeiende uit de hierboven 

genoemde procedures en de wet

Volmacht aan klantmanager

Aangaan van minnelijke terugbetalingsregeling inclusief 

schriftelijke bevestiging

Volmacht aan klantmanager

Aanmaning inzake verhaal en terugvordering Volmacht aan klantmanager

Brieven hersteltermijn tijdens aanvraagbehandeling en bieden van 

verzuimherstel

Machtiging aan klantmanager

Beslissen op aanvraag invalidenparkeerkaart Mandaat aan klantmanager

Beslissen op aanvraag hulpmiddelen Mandaat aan klantmanager

SCHULDHULPVERLENING

Bevoegdheid om te beslissen op een verzoek tot toelating tot de 

schuldphulpverlening 

Mandaat aan directeur PLAN-groep Ondermandaat 

schuldhulpverlener PLAN-groep 

toegestaan

Bevoegdheid om door middel van het aanbod van een bepaalde 

dienst invulling te geven aan een verzoek om schulphulpverlening

Mandaat aan directeur PLAN-groep Ondermandaat 

schuldhulpverlener PLAN-groep 

toegestaan

Bevoegdheid om aan betrokkenen verplichtingen die samenhangen 

met de goede uitvoering van de aangeboden dienst op te leggen

Mandaat aan directeur PLAN-groep Ondermandaat 

schuldhulpverlener PLAN-groep 

toegestaan

Bevoegdheid om een verzoek voor een specfieke dienst te 

weigeren

Mandaat aan directeur PLAN-groep Ondermandaat 

schuldhulpverlener PLAN-groep 

toegestaan

Bevoegdheid om de hulpverlening zonder aanbod na intake te 

beëindigen

Mandaat aan directeur PLAN-groep Ondermandaat 

schuldhulpverlener PLAN-groep 

toegestaan

Bevoegdheid om een schuldregeling te beëindigen

Mandaat aan directeur PLAN-groep Ondermandaat 

schuldhulpverlener PLAN-groep 

toegestaan

Bevoegdheid om budgetbeheer te beëindigen

Mandaat aan directeur PLAN-groep Ondermandaat 

schuldhulpverlener PLAN-groep 

toegestaan

Bevoegdheid om nazorg te weigeren

Mandaat aan directeur PLAN-groep Ondermandaat 

schuldhulpverlener PLAN-groep 

toegestaan

LEERPLICHT

Alle bevoegdheden ogv de leerplichtwet Mandaat aan leerplichtambtenaar

WMO

 Het in ontvangst nemen van een melding, het doen van een 

onderzoek en opstellen van een verslag en plan van ondersteuning

Machtiging aan directeur CDKS ondermandaat aan 

maatschappelijk werker 2 

binnen de coöperatie 

toegestaan
Het in behandeling nemen van een aanvraag voor een 

maatwerkvoorziening

Machtiging aan directeur CDKS ondermandaat aan 

maatschappelijk werker 2 

binnen de coöperatie 

toegestaan
Het toekennen van maatwerkvoorzieningen (WMO 2015), zoals 

overeengekomen wordt in een door de Coöperatie De Kleine 

Schans op te stellen Jaarplan

Volmacht aan directeur CDKS Ondermandaat aan 

maatschappelijk werker 2 

binnen de coöperatie 

toegestaan;Opdrachtverlening 

boven €25.000,- aan directeur 

coöperatie
Het nemen van een beslissing op een aanvraag voor een 

maatwerkvoorziening

Mandaat aan directeur CDKS ondermandaat aan 

maatschappelijk werker 2 

binnen de coöperatie 

toegestaan
JEUGDWET

Het toekennen van individuele voorzieningen (jeugdwet) zoals 

overeengekomen wordt in een door de Coöperatie De Kleine 

Schans op te stellen jaarplan

Volmacht aan directeur CDKS ondermandaat aan 

maatschappelijk werker 2 

binnen de coöperatie 

toegestaan tot €25.000,-; 

Opdrachtverlening boven 

€25.000,- aan directeur 

coöperatie
Het oordelen of een jeugdige of ouder jeugdhulp nodig heeft en 

het treffen van jeugdhulpvoorziening

Mandaat aan directeur CDKS ondermandaat aan 

maatschappelijk werker 2 

binnen de coöperatie 

toegestaan tot €25.000,- ; 

Opdrachtverlening boven 

€25.000,- aan directeur 

coöperatie
Het overleggen met Save Midden-Nederland welke jeugdhulp is 

aangewezen bij de uitvoering van een door de kinderrechter 

opgelegde kinderbeschermings- of jeugdreclasseringsmaatregel

Mandaat aan directeur CDKS ondermandaat aan 

maatschappelijk werker 2 

binnen de coöperatie 

toegestaan
Aanvragen machtiging gesloten verblijf in het vrijwillig kader op 

grond van artikel 2.4 lid 1 juncto 6.1.8 jeugdwet

Mandaat aan college ondermandaat aan directeur 

Samen Veilig Midden 

Nederland

Indienen verzoek bij de rechtbank op grond van artikel 6.1.8 

jeugdwet om machtiging te verlenen om een jeugdige in een 

gesloten accommodatie te doen opnemen en te doen verblijven in 

vrijwillig kader en tot het voorbereiden van en de 

vertegenwoordiging in civiele procedures bij de rechtbank, het 

gerechtshof en de hoge raaf op grond van artikel 6.1.8 jeugdwet.

Mandaat aan Directeur Save Midden-Nederland ondermandaat aan 

medewerkers SAVE (in het 

primair proces) toegestaan)

Het beoordelen en indienen van een verzoek tot onderzoek bij de 

Raad voor de Kinderbescherming, als bedoeld in artikel 2.4 lid 1 

van de jeugdwet.

Mandaat aan Directeur Save Midden-Nederland ondermandaat aan 

medewerkers SAVE (in het 

primair proces) toegestaan)

Andere gecertificeerde instelling, n.l. de Stichting William 

Schrikker Groep (WSG), Stichting Gereformeerde 

Jeugdbescherming (SGJB) en Leger de Heils Jeugdbescherming & 

Reclassering (LJ&R) t.b.v. taken als bedoeld in bovenstaande 

regels 45 en 46. 

Ondermandaat toegestaan aan vermelde andere gecertificeerde instelling

Het bepalen welke jeugdhulp is aangewezen bij de uitvoering van 

een door de kinderrechter opgelegde kinderbeschermings- of 

jeugdreclasseringsmaatregel

Mandaat aan directeur CDKS ondermandaat aan 

maatschappelijk werker 2 

binnen de coöperatie 

toegestaan

INKOMENSVOORZIENING

Verklaringen zwijgrecht en verslaglegging in het kader van het 

horen i.v.m. voornemen boete-oplegging



Het oordelen en indienen van een verzoek tot onderzoek (VTO) of 

een kinderbeschermingsmaatregel nodig is bij de Raad voor de 

kinderbescherming. 

Mandaat aan directeur CDKS ondermandaat aan 

maatschappelijk werker 2 

binnen de coöperatie 

toegestaan
Inzetten van passende jeugdhulp Mandaat aan Directeur CDKS Dit mandaat geldt m.u.v. art. 

2.7 lid 4 Jeugdwet. Directeur 

CDKS is bevoegd om conform 

art. 10:9 Awb ondermandaat 

aan maatschappelijk werker 2 

binnen de coöperatie te 

verlenen. 
Het indienen van een verzoek bij de kinderrechter om een 

machtiging, spoedmachtiging of voorwaardelijke machtiging te 

verlenen om een jeugdige in een gesloten accommodatie te doen 

opnemen en te doen verblijven in vrijwillig kader

Mandaat aan Directeur Save Midden-Nederland Directeur Save is conform art. 

10:9 Awb bevoegd om 

ondermandaat aan een 

medewerker Save te verlenen. 

Het bepalen of een voorziening op het gebied van jeugdhulp en 

verblijf niet zijnde verblijf bij een pleegouder nodig is in geval dat 

Save o.g.v. mandaat om machtiging kinderrechter vraagt/heeft 

gevraagd

Mandaat aan Directeur CDKS Directeur CDKS is bevoegd om 

conform art. 10:9 Awb 

ondermandaat aan 

maatschappelijk werker 2 

binnen de coöperatie  te 

verlenen. 
Het doen van mededeling aan de Raad voor de kinderbescherming 

van het vervallen van de machtiging plaatsing in een gesloten 

accommodatie o.g.v. art. 6.1.12 lid 4 Jeugdwet. 

Mandaat aan Directeur CDKS Directeur CDKS is bevoegd om 

conform art. 10:9 Awb 

ondermandaat aan 

maatschappelijk werker 2 

binnen de coöperatie te 

verlenen. 
Het bepalen of een voorziening op het gebied van jeugdhulp nodig 

is in geval dat om een voorwaardelijke machtiging kinderrechter 

wordt gevraagd

Mandaat aan Directeur CDKS Directeur CDKS is bevoegd om 

conform art. 10:9 Awb 

ondermandaat aan 

maatschappelijk werker 2 

binnen de coöperatie te 

verlenen. 
Het versturen van verzoeken tot Onderzoek (VTO'S) aan de Raad 

voor de Kinderbescherming en het ontvangen van Zorgmeldingen 

(ZOF'S) van de politie via Collectieve Opdracht Routeervoorziening 

(CORV) inzake de uitvoering van jeugdbescherming en 

jeugdreclassering

Mandaat aan directeur SAVE Midden-Nederland Directeur Save is conform art. 

10:9 Awb bevoegd om 

ondermandaat aan een 

medewerker Save te verlenen. 

Het ontvangen van notificaties via Collectieve Opdracht 

Routeervoorziening (CORV) inzake de uitvoering van 

jeugdbescherming en jeugdreclassering

Mandaat aan beleidsadviseur Veiligheid

In het kader van aantoonbare noodzaak subsidie te 

verlenen/overeenkomst aan te gaan voor behandeling zorg in het 

kader van de Jeugdwet, indien: Continuïteit van zorg bij een 

aanbieder die niet is gecontracteerd; Medische doorverwijzing; dit 

is volgens de Jeugdwet de legitieme route naar jeugdhulp; op 

basis van keuzevrijheid van de cliënt; Aanbod dat aantoonbaar 

noodzakelijk is en niet is ingekocht of onvoldoende voorhanden is

Gemeentesecretaris

Het verrichten van alle benodigde publiekrechtelijke en feitelijke 

handelingen, waaronder alle subsidieverlenings-, bevoorschottings-

, en vaststellingsbeschikkingen en feitelijke handelingen die nodig 

zijn voor het verlenen en vaststellen van subsidie namens zijn 

regio op grond van en overeenkomstig de Subsidieregeling VT-JB-

JR Utrecht 2018

Mandaat en machtiging aan Portefeuillehouder Jeugd/WMO van de gemeente Amersfoort en 

zijn opvolger als regiovertegenwoordiger, bedoeld in artikel 1, onder p, van de 

Subsidieregeling VT-JB-JR Utrecht 2018

Onder de voorwaarde dat de 

portefeuillehouder 

respectievelijk de 

regiovertegenwoordiger, 

overleg met de 

vertegenwoordigers van alle 

colleges in de respectievelijke 

regio heeft voordat een 

beschikking tot 

subsidieverlening, 

subsidiebevoorschotting of 

subsidievaststelling wordt 

genomen, en de overige 

voorwaarden opgenomen in de 

Bovenregionale 

Samenwerkingsovereenkomst 

inzake VT-JB-JR die later in 

2018 wordt aangegaan door 

de 26 betrokken colleges van 

burgemeester en wethouders 

worden nageleefd.
Collegebesluit nr. 204951

Het verrichten van alle benodigde publiekrechtelijke en feitelijke 

handelingen ten behoeve van de Subsdietender Veilig Thuis en 

(preventieve) Jeugdbescherming en Jeugdreclassering

Portefeuillehouder Jeugd, van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 

Utrecht en zijn opvolger

Onder de voorwaarde dat de 

portefeuillehouder 

respectievelijk de 

regiovertegenwoordiger, 

overleg met de 

vertegenwoordigers van alle 

colleges in de respectievelijke 

regio heeft voordat een 

beschikking tot 

subsidieverlening, 

subsidiebevoorschotting of 

subsidievaststelling wordt 

genomen, en de overige 

voorwaarden opgenomen in de 

Bovenregionale 

Samenwerkingsovereenkomst 

inzake VT-JB-JR die later in 

2018 wordt aangegaan door 

de 26 betrokken colleges van 

burgemeester en wethouders 

worden nageleefd.
Collegebesluit nr. 204951


