Mandatenlijst WPDA 2019
Omschrijving bevoegdheid

Wet of regeling

Gemandateerd

Ondermandaat

Participatiewet:
hersteltermijnen en (opschortings-) besluiten die voortvloeien
uit aanvragen, heronderzoeken, beëindigingen, herzieningen
en terugvorderingen op grond van de Participatiewet en
aanverwante wet en regelgeving.

Pw en aanverwante
wet en regelgeving

directeur

medewerker begeleiden en
beoordelen,
adviseur A en B

1a

besluiten die voortvloeien uit gemeentelijke minimaregelingen

Meedoenregelingen

1b

besluiten die voortvloeien uit reeds ingetrokken wet en
regelgeving en die niet in deze mandatenlijst opgenomen zijn

2

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen:
besluiten inzake kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in
de kosten van kinderopvang.

afdeling 2 Wko

directeur

2a

Wet sociale werkvoorziening:
Besluiten die voortvloeien uit deze wet

Wsw en aanverwante
wet en regelgeving
cao sociale
werkvoorziening

directeur

3

Algemene wet bestuursrecht:
a. besluit op bezwaar
b. afhandelen beroepschriften en het instellen van
hoger beroep:

1

directeur

directeur

hfst 6 en 7 Awb

a. voorzitter DB
b. directeur

administratieve
dienstverlening,
vakinhoudelijk
medewerker A en B
medewerker
administratieve
dienstverlening,
vakinhoudelijk
medewerker A , B en D
medewerker begeleiden en
beoordelen,
adviseur A en B
medewerker begeleiden en
beoordelen,
adviseur A en B
medewerker begeleiden en
beoordelen,
adviseur A en B

a.

b.

medewerker
begeleiden en
beoordelen
medewerker
financiën en
bedrijfsvoering,
adviseur A en B
medewerker
financiën en
bedrijfsvoering,
adviseur A en B

4
4a

5

5a

6

7

Algemene wet bestuursrecht:
behandeling en afhandeling klachten
Wet openbaarheid van bestuur

hfst 9 Awb

(adjunct)directeur

art. 3 e.v Wob

(adjunct)directeur

Burgerlijk Wetboek:
opstarten van procedures voortvloeiende uit onverschuldigde
betaling tot een bedrag van € 25.000,00 voor zover de
procedures betrekking hebben op het werkterrein van WPDA
Burgerlijk Wetboek:
besluiten tot het instellen van een civielrechtelijk
rechtsgeding of tot het voeren van verweer inzake de
uitvoering van de PW en aanverwante wet en regelgeving en
de Wsw en aanverwante wet en regelgeving en

art. 3:309 BW

directeur

Burgerlijk Wetboek/
Wetboek van
Burgerlijke
Rechtsvordering

directeur

medewerker financiën en
bedrijfsvoering,
manager D,
adviseur A en B

(adjunct)directeur

medewerker financiën en
bedrijfsvoering,
adviseur A en B

CAR/UWO: art.2:3 en
7:2:5.
CAR/UWO art. 7: 11

directeur

adjunct directeur
b. medewerker financiën
en bedrijfsvoering,
adviseur A en B

CAR/UWO: art. 3.1 jo
Bezoldigingsregeling:
art. 9 lid 3
Regeling beschrijving
en waardering van
functies art. 3, 6 en 7
CAR/UWO hfst 16

directeur

adjunct directeur

directeur

adjunct directeur

CAR/UWO artikel 15

(adjunct)directeur

boek 7.10 BW

directeur

CAR/UWO:
besluiten, voortvloeiend uit de CAR/RLA en
daarmee samenhangend en vastgesteld beleid, verordeningen
en reglementen.
CAR/UWO:
a. opdracht tot verplicht geneeskundig onderzoek,
b. ondertekening namens WPDA van re-integratiemelding en
verzending aan UWV

8

CAR/UWO:
functiebeschrijving en functiewaardering

9

CAR/UWO:
besluiten inzake alle vormen van disciplinaire maatregelen en
opstarten procedures bezwaar en beroep m.b.t personele
aangelegenheden
CAR/UWO:
besluiten op interne klachten over ongewenst gedrag
Burgerlijk Wetboek:

10
11

medewerker financiën en
bedrijfsvoering, adviseur A
en B
medewerker begeleiden en
beoordelen,
adviseur A en B

adjunct directeur

12

12a
12b

13

14

Aangaan en beëindigen van een arbeids-, stage-, detacheringsof inleenovereenkomst,
Burgerlijk Wetboek:
overige privaatrechtelijke overeenkomsten

boek 6 BW

(adjunct)directeur

Burgerlijk Wetboek
Concern inkoop tot € 25.000,00
Burgerlijk Wetboek
verkoop tot € 1.500
inkoop tot € 1.000

Boek 6 BW

(adjunct)directeur

manager stafafdeling

Boek 6 BW

(adjunct)directeur

manager B

Archiefwet:
besluiten die voortvloeien uit verplichtingen op grond van de
Archiefwet en de Archiefverordening
Financiën:

Archiefwet en
Archiefverordening

(adjunct)directeur

In de uitvoering van de begroting geraamde uitgaven.

budgethoudersregeling

directeur

budgethouder

Toelichting.
Mandaat is de rechtsfiguur om besluiten met een uitvoerend karakter op te dragen aan de uitvoerende organisatie. De achterliggende gedachte is dat op die manier een
organisatie snel, slagvaardig en klantgericht kan opereren en de bestuursorganen zoveel mogelijk worden ontlast. Artikel 10.1 Algemene wet bestuursrecht omschrijft
mandaat als volgt: ‘de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen’.
De volgende besluiten komen met name voor mandatering in aanmerking:
of nauwelijks bestuurlijke gevoeligheden optreden;
gelegd in regelgeving (met inbegrip van
beleidsregels), beleidsnota’s en plannen. Kortom: besluiten met het oogmerk om beleid te veranderen, te vernieuwen of te initiëren vallen erbuiten.

Onderscheid tussen mandaat en ondermandaat via een zogenaamde “tweetrapsraket”, bijvoorbeeld de directeur aan wie mandaat is verleend heeft in de regel de vrijheid
en de ruimte om zijn mandaat door te mandateren (in zogeheten ondermandaat) aan ondergeschikten.
Aan ondermandaat zijn voor de organisatie belangrijke efficiencyvoordelen verbonden waarvan ook de klant(burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen) profiteren.
Daar tegenover staat dat vanuit het oogpunt van risicomanagement en juridische kwaliteitszorg ondermandaat pas verantwoord is als functionarissen voldoende
taakvolwassen zijn en er gebruik wordt gemaakt van standaard modelbesluiten of modelbeschikkingen die vooraf juridisch getoetst zijn.
Informatieplicht: de gemandateerde is verplicht het mandaterende bestuursorgaan desgewenst te informeren over de krachtens (onder)mandaat genomen besluiten volgens
het adagium “mandaat krijgen is ook verantwoording afleggen

