
Mandaat – volmacht – machtiging Openbaar Lichaam Plusteam 

 

 
  

Mandaten: Openbaar Lichaam Plusteam (nieuw) 

Volg 
nr 

Omschrijving bevoegdheid Gebaseerd op Betrokken 
orgaan 

Mandaat (M), 
Volmacht (V), 
Machtiging (MA) 

Ondermandaat Specifieke mandateringsvoorwaarden 
waaronder aantekening of: 
1. mandaat beleidsgevoelig is  
2. Ph kennis dient te hebben van 
gebruik mandaat 

1. Het in spoedeisende gevallen 
inzetten van zorg die door de 
gemeente is ingekocht, 
waarvoor nog geen beschikking 
is afgegeven. 

Jeugdwet College Dagelijks Bestuur 
Openbaar Lichaam 
Plusteam 
(MA) 

 Bij toepassen van het (onder)mandaat 
dient altijd (telefonisch) afstemming 
plaats te vinden met een 
beschikkingsbevoegde ambtenaar. 

2. Uitvoeren van besluiten in het 
kader van de Jeugdwet 

Jeugdwet College Dagelijks Bestuur 
Openbaar Lichaam 
Plusteam 
(MA) 

  

3. Uitvoeren van besluiten in het 
kader van de Wet 
Maatschappelijke 
ondersteuning 2015. 

Wmo 2015 College Dagelijks Bestuur 
Openbaar Lichaam 
Plusteam 
(MA) 

  

4. Doen van een verzoek tot 
onderzoek bij de Raad voor de 
Kinderbescherming. 

Jeugdwet, artikel 
2.4, 1e lid  

College Dagelijks Bestuur 
Openbaar Lichaam 
Plusteam 
(MA) 

 Het Dagelijks Openbaar Bestuur kan met 
betrekking tot deze bevoegdheid 
machtiging verlenen aan de onder hem 
ressorterende functionarissen. Bij 
toepassen de machtiging, dient 
afstemming plaats te vinden met 
manager CMD. De uitoefening van de 
machtiging geschiedt met inachtneming 
van de van toepassing zijde wet- en 
regelgeving en een 
bewerkersovereenkomst tussen het 
college en de bewerker. De bewerker 
neemt op grond van de 
bewerkersovereenkomst alle passende 
technische en organisatorische 
maatregelen om persoonsgegevens te 
beveiligen tegen verlies of enige vorm 
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van onrechtmatige verwerking. 

5. Het ontvangen van een 
mededeling van een 
gecertificeerde instelling dat 
een verzoek tot onderzoek is 
gedaan. 

Jeugdwet, artikel 
3.1, 4e lid 

College Dagelijks Bestuur 
Openbaar Lichaam 
Plusteam 
(MA) 

  

6. Overleggen met de 
gecertificeerde instelling over 
de inzet van de jeugdhulp die 
is aangewezen bij de 
uitvoering van de 
kinderbeschermingsmaatregel 
of jeugdreclassering. 

Jeugdwet, artikel 
3.5, 1e lid 

College Dagelijks Bestuur 
Openbaar Lichaam 
Plusteam 
(MA) 

  

 


