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BESLUIT MANDATEN, VOLMACHTEN EN MACHTIGINGEN
2014

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Waalre, ieder
voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, afdeling l0: I van de Algemene wet bestuursrecht en de

overige van toepassing zijnde wettelijke voorschriften;

BESLUITEN:

vast te stellen het Besluit Mandaten, volmachten en machtigingen.

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel l. Begrippen
l. Onder mandaat wordt verstaan: de bevoegdheid om in naam van het college van

burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester besluiten in de zin van artikel l:3
van de Algemene wet bestuursrecht te nemen.

2. Onder mandataris wordt verstâan: degene aan wie het mandaat is verleend.

3. Onder volmacht wordt verstâan: de bevoegdheid om in naam van het college van

burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester privaatrechtelijke rechtshandelingen

te verrichten.
4. Onder machtiging wordt verstaan: de bevoegdheid om in naam van het college van

burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester handelingen te verrichten die noch

een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, noch een privaatrechtelijke

rechtshandeling zijn.

5. Onder gevolmachtigde/gemachtigde wordt verstaan: degene aan wie de volmachdmachtiging

is verleend.

6. Bevoegdhedenregisters: de bij dit besluit behorende registers, waarin bevoegdheden

worden gemandateerd, volmachten worden verleend en machtigingen worden verstrekt
(algemeen bevoegdhedenregister en registers attributie en mandaat belastingen en WOZ).

Artikel 2. Toekenning en uitoefening van bevoegdheden
l. De uitoefening van de bevoegdheden en handelingen, vermeld in de bij dit besluit

behorende bevoegdhedenregisters, wordt toegekend aan de daarbij vermelde

functionarissen.

2. De toekenning van de bevoegdheden zoals bedoeld in het eerste lid omvat tevens de

ondertekeningsbevoegdheid en de bevoegdheid tot het verrichten van alle

feitelijke/administratieve handelingen, voorbereidingshandelingen, het verstrekken van

informatie, het toezenden van bescheiden en de overige correspondentie die samenhangen

met de toegekende bevoegdheid.



3. De beslisbevoegdheid omvat zowel de bevoegdheid om positief te beslissen (inwilligen van

een vezoek, vergunning of toestemming verlenen, gevraagde informatie verstrekken) als de

bevoegdheid om negatief te beslissen (niet inwilligen van een vezoek, vergunning,

toestemmlng of informatie weigeren), tenzij de bevoegdheid om negatief te beslissen is

uitgesloten.

4. Onder het verlenen van een vergunning, vrijstelling of ontheffìng wordt tevens verstaan het

wijzigen van een zodanige vergunning, vriistelling of ontheffing.

5. De uitoefening van de bevoegdheden en handelingen geschiedt met inachtnemíng van de

kaders en specifìeke voorwaarden zoals aangegeven in de bevoegdhedenregisters.

6. ln geval van wijziging van wetgeving waarop een toegekende bevoegdheid berust, blijft de

aangewezen functionaris bevoegd, mits de gewijzigde wettelijke bepalingen betrekking

hebben op dezelfde bevoegdheid.

7. Het mandaat strekt niet verder dan de beslissing in eerste aanleg. Ten aanzien van

beslissingen op bezwaarschriften blijft het college van burgemeester en wethouders dan

wel de burgemeester bevoegd.

Artikel 3. Ondertekening
De ondertekening van uitgaande stukken waarop de bevoegdheid betrekking heeft, geschiedt als

volgt:
o BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

namens hen,
o DE BURGEMEESTER,

namens hem,

gevolgd door de handtekening van de (sub)mandataris, diens naam en functieaanduiding. Het gebruik
van een handtekeningstempel is niet toegestaan.

Artikel 4. Ondermandaat
l. De mandatarissen en ge(vol)machtigden zijn bevoegd om de bij dit besluit aan hen verleende

bevoegdheden, voor zover aangegeven in de bevoegdhedenregisters, geheel of gedeeltelijk
door te mandateren respect¡evelijk over te dragen aan de functionarissen die in de

bevoegdhedenregisters worden genoemd. Hieronder worden tevens begrepen

functionarissen die op uitzend- of detacheringsbasis bij de gemeente Waalre werkzaam zijn.

2. Het besluit tot het geven van ondermandaat respectievelijk het overdragen van

bevoegdheden gebeurt sch riftelijk.
3. ln het besluit waarbij ondermandaat wordt verleend respectievelijk bevoegdheden worden

overgedragen, worden de algemene bepalingen van het onderhavige besluit mandaten,

volmachten en machtigingen onverkort van toepassing verklaard.

Artikel 5. Vervanging
Bij afwezigheid of verhindering van de mandataris worden de aan hem/haar gemandateerde

bevoegdheden uitgeoefend door zijnlhaar als zodanig aangewezen vervanger.

SLOT. EN OVERGANGSBEPALINGEN

Artikel ó. Bekendmaking
De gemeentesecretaris draagt er voor zorgdat dit besluit wordt bekendgemaakt op de wijze zoals

voorgeschreven in artikel 3:42van de Algemene wet bestuursrecht.
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Artikel 7. Citeertitel
Dit besluit kan worden aangehaald als "Besluit mandaten, volmachten en machtigingen 2014".

Artikel 8. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van de bekendmaking met
terugwerkende kracht tot I januari 2014.

Artikel 9. Ve¡ryallen eerder mandaatbesluit
Op de dag van inwerkingtreding van dit besluit vervalt het algemene mandaatbesluit met
bijbehorende mandaatoverzichten van I I augustus 2009.

Waalre,3 juni20l4

Hoogachtend,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,
de secretaris, de

J.w.F. mPaSne d Y.C.ThJ. Kortmann

DE RGEMEESTER

d .C.ThJ. Kortmann
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