
Algemeen

Omschrijving bevoegdheid Soort mandaat en functionaris Specifieke instructies

Het  voeren van correspondentie in het kader van de voorbereiding 

en uitvoering van te nemen respectievelijk genomen besluiten, 

alsmede de afdoening van overige correspondentie van eenvoudige 

uitvoerende aard

Machtiging aan alle medewerkers

Het ondertekenen van beslissingen op bezwaar Ondertekeningsmandaat aan alle medewerkers + Juridisch 

Kwaliteitsmedewerker coöperatie de Kleine Schans

Beslissing op bezwaar wordt altijd door het college  genomen 

op basis van een college advies

Het in de gelegenheid stellen van aanvrager of belanghebbende zijn 

zienswijze naar voren te brengen

Machtiging aan alle medewerkers

Het verdagen van beslissingen overeenkomstig de wettelijke 

regelingen

Mandaat aan alle medewerkers

Het betaalbaar stellen van uit te keren dwangsommen of 

proceskosten 

Mandaat aan bestuurlijk-juridisch beleidsmedewerker

Het doen van openbare bekendmakingen/kennis-gevingen ten 

aanzien van krachtens mandaat genomen of voorgenomen 

besluiten

Machtiging aan alle medewerkers

Verzenden van ontvangstbevestigingen en voortgangsberichten Machtiging aan alle medewerkers

Machtiging aan

* (loco) secretaris

* beleidsmedewerkers A en B

* vakspecialisten I en II                *Directeur coöperatie De Kleine 

Schans              *Juridisch Kwaliteits medewerker coöperatie de Kleine 

Schans

Volmacht aan

* (loco)  secretaris

* beleidsmedewerker privaatrecht

* bestuurlijk juridisch beleidsmedewerker

Vervangingsregeling mandaten genoemd in deze regeling aan 

extern ingehuurde krachten

*Ondermandaat toegestaan aan krachten die extern zijn ingehuurd Geldt alleen voor de mandaten die zijn toegewezen aan degene die vervangen/extern ondersteunt  wordt

ALGEMEEN

Het vertegenwoordigen van een bestuursorgaan bij de 

intergemeentelijke onafhankelijke bezwarencommissie, de 

rechtbank, de president van de rechtbank, de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij de voorzitter van 

deze Afdeling

Vertegenwoordiging in en buiten rechte als bedoeld in artikel 171 

van de Gemeentewet

Bij de machtiging van de coöperatie gaat het om zaken die de 

coöperatie heeft uitgevoerd in mandaat van het college van de 

gemeente Woudenberg

Het beslissen tot het niet in behandeling nemen van een aanvraag 

(artikel 4:5, juncto 3:18, leden 1 en 2 Awb)

Het beslissen omtrent de openbaarheid van documenten na een 

beroep op de Wet openbaarheid van bestuur

Mandaat aan (loco) secretaris

Mandaat aan bestuurlijk-juridisch beleidsmedewerker
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