Het dagelijks bestuur van Werkplein Drentsche Aa; gelet op de artikelen 10:1 tot en met 10:12 van de
Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 30 en 31 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;
Overwegende dat er in verband met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Werkplein
Drentsche Aa per 1 januari 2019 en er ter uitvoering van artikel 33b eerste lid onder c en d van de
Wet gemeenschappelijke regelingen, een mandaatbesluit moet worden vastgesteld:
Besluit:
I.

het krachtens mandaat of ondermandaat nemen en ondertekenen van de in de
mandatenlijst genoemde besluiten en het ondertekenen van stukken in geval van
ondertekeningsmandaat, op te dragen aan de daarbij genoemde medewerkers;

II.

ten aanzien van de uitoefening van de mandaten of ondermandaten, respectievelijk
ondertekeningsmandaten, onderstaande algemene instructie voor
mandaatuitoefening en de in de mandatenlijst genoemde bijzondere bepalingen van
toepassing te verklaren:
ALGEMENE INSTRUCTIE VOOR MANDAATUITOEFENING

Begripsbepalingen.
Artikel 1
a. mandaatgever

b. gemandateerde

: het bestuursorgaan dat aan een bij functie in de mandatenlijst
genoemde medewerker de bevoegdheid geeft om in naam van het
bestuursorgaan besluiten te nemen en te ondertekenen;
: de medewerker die van de mandaatgever de bevoegdheid krijgt
om in naam van de mandaatgever besluiten te nemen en te
ondertekenen;

c. ondermandaat

d. ondertekeningsmandaat
e. mandatenlijst
f. volmacht

: de bevoegdheid van de bij de functie genoemde medewerker om
in plaats van de als eerste genoemde gemandateerde medewerker
in naam van de mandaatgever besluiten te nemen en te
ondertekenen;
: de bevoegdheid tot het namens mandaatgever ondertekenen van
door of namens mandaatgever genomen besluiten;
: overzicht van door mandaatgever aan gemandateerde opgedragen
bevoegdheden;
: de bevoegdheid om namens de Gemeenschappelijke regeling
Werkplein Drentsche Aa privaatrechtelijke handelingen te
verrichten.

Situaties waarin eerst terugkoppeling plaatsvindt.
Artikel 2
1.

Bij of namens het dagelijks bestuur te nemen besluiten, legt de gemandateerde de zaak
vooraf aan de voorzitter of aan het dagelijks bestuur voor, indien:
a. de uitoefening van de toegekende bevoegdheid politieke consequenties krijgt of
vermoedelijk zal krijgen;
b. van de uitoefening van de toegekende bevoegdheid precedentwerking is te verwachten.

2.

Indien de voorzitter zulks nodig acht, wordt de zaak ter besluitvorming aan het dagelijks
bestuur voorgelegd.

3.

Indien er belangrijke, onvoorziene, of niet in de begroting opgenomen financiële
consequenties uit de te nemen besluiten voortvloeien, wordt dat besluit in elk geval aan het
dagelijks bestuur voorgelegd.

Ondertekening
Artikel 3
1.

Ingeval van uitoefening van mandaat worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:
“Dagelijks bestuur van WPDA,
namens hen,”
gevolgd door de functieaanduiding van de gemandateerde, respectievelijk de
ondergemandateerde, zijn handtekening en naam;

2.

Ingeval van uitoefening van ondertekeningsmandaat worden uitgaande stukken als volgt
ondertekend:
“Overeenkomstig het door het dagelijks bestuur van WPDA genomen besluit,
de secretaris,” gevolgd door zijn handtekening en naam:

3.

Ingeval van combinatie van mandaat en ondertekeningsmandaat worden uitgaande stukken
als volgt ondertekend:
“Overeenkomstig het namens het dagelijks bestuur van WPDA genomen besluit,
de secretaris,” gevolgd door zijn handtekening en naam.

Gebruikelijke plaatsvervanging.
Artikel 4
Ingeval van afwezigheid van medewerkers aan wie bij of krachtens dit besluit mandaat is
toegekend, worden deze bevoegdheden uitgeoefend door hun plaatsvervanger.
Slotbepaling
Artikel 5
1.
2.

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie;
Dit besluit kan worden aangehaald als Mandatenbesluit van de Gemeenschappelijke
regeling Werkplein Drentsche Aa.

Assen, datum

Het dagelijks bestuur voornoemd,

,voorzitter

Afdeling 10.1.1. Mandaat
Onder mandaat wordt verstaan: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen.

Artikel 10:2
Een door de gemandateerde binnen de grenzen van zijn bevoegdheid genomen besluit geldt als een besluit van de mandaatgever.

Artikel 10:3



1 Een bestuursorgaan kan mandaat verlenen, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald of de aard van de bevoegdheid
zich tegen de mandaatverlening verzet.



2 Mandaat wordt in ieder geval niet verleend indien het betreft een bevoegdheid:

o

a. tot het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften, tenzij bij de verlening van die bevoegdheid in mandaatverlening
is voorzien;

o

b. tot het nemen van een besluit ten aanzien waarvan is bepaald dat het met versterkte meerderheid moet worden genomen of
waarvan de aard van de voorgeschreven besluitvormingsprocedure zich anderszins tegen de mandaatverlening verzet;

o

c. tot het vernietigen van of tot het onthouden van goedkeuring aan een besluit van een ander bestuursorgaan.



3 Mandaat tot het beslissen op een bezwaarschrift of op een verzoek als bedoeld in artikel 7:1a, eerste lid, wordt niet verleend
aan degene die het besluit waartegen het bezwaar zich richt, krachtens mandaat heeft genomen.



4 Indien artikel 5:53 van toepassing is, wordt mandaat tot het opleggen van een bestuurlijke boete niet verleend aan degene die
van de overtreding een rapport of proces-verbaal heeft opgemaakt.

Artikel 10:4



1 Indien de gemandateerde niet werkzaam is onder verantwoordelijkheid van de mandaatgever, behoeft de mandaatverlening de
instemming van de gemandateerde en in het voorkomende geval van degene onder wiens verantwoordelijkheid hij werkt.



2 Het eerste lid is niet van toepassing indien bij wettelijk voorschrift in de bevoegdheid tot de mandaatverlening is voorzien.

Artikel 10:5



1 Een bestuursorgaan kan hetzij een algemeen mandaat hetzij een mandaat voor een bepaald geval verlenen.



2 Een algemeen mandaat wordt schriftelijk verleend. Een mandaat voor een bepaald geval wordt in ieder geval schriftelijk
verleend indien de gemandateerde niet werkzaam is onder verantwoordelijkheid van de mandaatgever.

Artikel 10:6



1 De mandaatgever kan de gemandateerde per geval of in het algemeen instructies geven ter zake van de uitoefening van de
gemandateerde bevoegdheid.



2 De gemandateerde verschaft de mandaatgever op diens verzoek inlichtingen over de uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel 10:7
De mandaatgever blijft bevoegd de gemandateerde bevoegdheid uit te oefenen.

Artikel 10:8



1 De mandaatgever kan het mandaat te allen tijde intrekken.



2 Een algemeen mandaat wordt schriftelijk ingetrokken.

Artikel 10:9



1 De mandaatgever kan toestaan dat ondermandaat wordt verleend.



2 Op ondermandaat zijn de overige artikelen van deze afdeling van overeenkomstige toepassing.

Artikel 10:10
Een krachtens mandaat genomen besluit vermeldt namens welk bestuursorgaan het besluit is genomen.

Artikel 10:11



1 Een bestuursorgaan kan bepalen dat door hem genomen besluiten namens hem kunnen worden ondertekend, tenzij bij
wettelijk voorschrift anders is bepaald of de aard van de bevoegdheid zich hiertegen verzet.



2 In dat geval moet uit het besluit blijken, dat het door het bestuursorgaan zelf is genomen.

Artikel 10:12
Deze afdeling is van overeenkomstige toepassing indien een bestuursorgaan aan een ander, werkzaam onder zijn
verantwoordelijkheid, volmacht verleent tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, of machtiging verleent tot het
verrichten van handelingen die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Afdeling 3. Bevoegdheden

§ 1. De bevoegdheid van het bestuur van het openbaar lichaam en de bedrijfsvoeringsorganisatie en van het
gemeenschappelijk orgaan

Artikel 30



1 Aan het bestuur van het openbaar lichaam of van de bedrijfsvoeringsorganisatie of aan het gemeenschappelijk orgaan kunnen
bij de regeling ten aanzien van de belangen ter behartiging waarvan zij wordt getroffen, en voor het gebied waarvoor zij geldt,
zodanige bevoegdheden van regeling en bestuur worden overgedragen als aan de besturen van de aan de regeling deelnemende
gemeenten toekomen, met dien verstande dat:

o

a. aan het bestuur van het openbaar lichaam niet de bevoegdheid kan worden overgedragen andere belastingen te heffen dan de
belasting, bedoeld in artikel 228 van de Gemeentewet, de rioolheffing, bedoeld in artikel 228a van de Gemeentewet, de rechten
bedoeld in artikel 229 van de Gemeentewet, de rechten waarvan de heffing krachtens andere wetten dan de Gemeentewet
geschiedt en de heffing, bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer.

o

b. aan het gemeenschappelijk orgaan of de bedrijfsvoeringsorganisatie niet de bevoegdheid kan worden overgedragen
belastingen te heffen of anderszins algemeen verbindende voorschriften te geven.



2 Indien toepassing wordt gegeven aan het eerste lid wordt daarbij tevens de verhouding van de overgedragen bevoegdheden tot
die van de besturen van de deelnemende gemeenten geregeld.



3 Voor zover een verordening van het openbaar lichaam voorziet in hetzelfde onderwerp als een verordening van een
deelnemende gemeente, regelt eerstbedoelde verordening de onderlinge verhouding. Zij kan bepalen, dat de verordening der
gemeente voor het gehele gebied dan wel voor een gedeelte daarvan geheel of gedeeltelijk ophoudt te gelden.

Artikel 31
Bij de regeling kunnen beperkingen worden aangebracht in de bevoegdheden die het openbaar lichaam of de
bedrijfsvoeringsorganisatie van rechtswege bezit om aan het maatschappelijk verkeer deel te nemen.

