Vaststelling en toelichting
MANDAATREGELING GEMEENTE WOUDENBERG 2020
Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Woudenberg, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft;
gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;
besluiten:
onder intrekking van de Mandaatregeling Woudenberg 2018 vast te stellen de Mandaatregeling gemeente Woudenberg 2020 overeenkomstig de volgende
bepalingen:
Artikel 1 Begripsbepalingen
In de mandaatregeling gemeente Woudenberg 2020 wordt verstaan onder:
Mandaat:
hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 10:1 van de Algemene wet bestuursrecht.
Ondertekeningsmandaat:
Mandaatgever:
Gemandateerde:
Volmacht
Machtiging

de bevoegdheid om door het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester genomen besluiten namens hen te
ondertekenen.
het college van burgemeester en wethouders en/of de burgemeester.
de functionaris die het mandaat ontvangt.
de toestemming tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen als bedoeld in artikel 10:12 van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb)
de toestemming tot het verrichten van handelingen die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn als bedoeld in
artikel 10:12 van de Awb

Artikel 2 Mandaat
1. Mandaat wordt toegekend aan de bij de desbetreffende bevoegdheid vermelde functionaris(sen).
2.

Op het mandaat zijn de algemene instructies van dit besluit alsmede de specifieke bepalingen in de bij het besluit behorende lijsten van toepassing.

Artikel 3 Algemene instructies
1. Indien zich naar het oordeel van de gemandateerde één of meer van de navolgende gevallen voordoet, legt de gemandateerde – na overleg met de
burgemeester onderscheidenlijk de betrokken portefeuillehouder- de beslissingsbevoegdheid terug bij het college:
a.
b.
c.

De te nemen beslissing wijkt af van bestaand beleid, richtlijnen of voorschriften;
Er bestaat het voornemen tot aanvulling of wijziging van het bestaand beleid, richtlijnen of voorschriften;
Uit de te nemen beslissing kunnen niet voorziene financiële of belangrijke politiek-bestuurlijke consequenties voortvloeien;

d.

Eén of meer leden van het college van burgemeester en wethouders of de gemeentesecretaris hebben kenbaar gemaakt overleg te willen.
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2.

Indien bij een te nemen beslissing een andere afdeling belang heeft of vanwege het taakgebied daarbij betrokken is, legt de gemandateerde de zaak
vooraf voor aan de functionaris die additioneel betrokken is bij de aangelegenheid. Indien met deze geen overeenstemming wordt bereikt, legt de
betrokken functionaris de zaak voor aan de betrokken portefeuillehouder.

Artikel 4 Clausulering van het mandaat
1. Bij de uitoefening van de bevoegdheden, zoals genoemd in de bijgevoegde lijsten, wordt het daaromtrent gestelde bij of krachtens wettelijk
voorschrift, beleidsregel, circulaire, aanwijzing en richtlijn van rijks-, provinciale en gemeentelijke wetgevers in acht genomen.
2.

Bij de uitoefening van de bevoegdheden, zoals genoemd in de bijgevoegde lijsten, die financiële consequenties hebben, dient de begroting van het
desbetreffende jaar of de meerjarenbegroting van de gemeente Woudenberg hierin te voorzien.

Artikel 5 Ondertekening bij mandaat
Een bij mandaat genomen besluit wordt als volgt ondertekend:
1. Burgemeester en wethouders van Woudenberg
Namens dezen,
Gevolgd door de handtekening van de gemandateerde, de naam en de functie van de gemandateerde.
2. Namens de burgemeester van Woudenberg,
Gevolgd door de handtekening van de gemandateerde, de naam en de functie van de gemandateerde.
Artikel 6 Ondertekening bij ondertekeningsmandaat
Een bij ondertekeningsmandaat genomen besluit wordt als volgt ondertekend:
1. Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders van Woudenberg genomen besluit,
Gevolgd door de handtekening van de gemandateerde, de naam en de functie van de gemandateerde.
2. Overeenkomstig het door de burgemeester van Woudenberg genomen besluit,
Gevolgd door de handtekening van de gemandateerde, de naam en de functie van de gemandateerde.
Artikel 7 Vervanging
In geval van afwezigheid van de gemandateerde, wordt de bevoegdheid tot het nemen van besluiten of het ondertekenen van besluiten uitgeoefend door
het desbetreffende afdelingshoofd. Wanneer deze afwezig of zelf de gemandateerde is, dan wordt bij hun afwezigheid de bevoegdheid uitgeoefend door de
directeur/(loco) secretaris.
Artikel 8 Registratie
De gemandateerden zijn gehouden hun besluiten ter registratie voor te leggen aan de afdeling interne dienstverlening.
Artikel 9 Inwerkingtreding
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1.
2.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020.
Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatregeling Gemeente Woudenberg 2020

de secretaris

de burgemeester

S.M.T. van der Marck

T. Cnossen

De burgemeester van Woudenberg
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