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Mandaat-, machtiging-, €tr volmachtbesluit
Openbaar Lichaam Plusteam
Het college voor zover het zijn bevoegdheden betreft;
gelet op het bepaalde in de artikelen 10:1 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht en de
Gemeentewet
BESLUIT:

1. De uitoefening van de bevoegdheden, zoals vermeld in de bijlagen bij dit besluit, met
inachtneming van de daarbij vermelde specifieke voorwaarden, te mandateren,
machtigen of een volmacht te geven aan het Dagelijkse Bestuur van het Openbaar
Lichaam Plusteam (extern) ten behoeve van de uitvoering van de Wet maatschappelijke
ondersteuning 2015 en de Jeugdwet.
2, De volgende algemene bepalingen vast te stellen en van toepassing te verklaren op de
onder 1 van dit besluit verleende mandaten, machtigingen en volmachten:

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Definities
Onder mandaat wordt in dit besluit verstaan: de bevoegdheid om in naam en onder
verantwoordelijkheid van het college besluiten te nemen, zulks met inbegrip van de
ondertekeningsbevoegd heid.
Onder ondermandaat wordt in dit besluit verstaan: de bevoegdheid om in naam en onder
verantwoordelijkheid van de gemandateerde, gemachtigde, gevolmachtigde
ondergeschikten te machtigen tot het geheel of gedeeltelijk uitoefenen van de hen bij dit
besluit gegeven bevoegdheden, zulks met inbegrip van de ondertekeningsbevoegdheid.
Onder machtiging wordt in dit besluit verstaan de bevoegdheid om in naam en onder
verantwoordelijkheid van het college feitelijke handelingen te verrichten. Het Dagelijkse
Bestuur Openbaar Lichaam Plusteam kan als gemachtigde middels een besluit de
bevoegdheid ook neerleggen bij ondergeschikten.
Onder volmacht wordt in dit besluit verstaan: de bevoegdheid om in naam en onder
verantwoordelijkheid van het college privaatrechtelijke handelingen te verrichten.

Artikel 2. Kaderstelling
1. De in dit besluit genoemde (onder)mandaten -, machtigingen en volmachten worden
verleend binnen het kader van het door het college vastgestelde beleid en binnen het
raam van de toegekende budgettaire bevoegdheden. Aangezien de intentie is
uitgesproken om de gemeenschappelijke regeling om te zetten in een
bedrijfsvoeringsorganisatie, zal in principe geen mandaat worden verleend;
2, Indien bij de concrete uitvoering van het (onder)mandaat-, de machtiging of volmacht
twijfel bestaan bij de (onder)gemandateerde, gemachtigde of gevolmachtigde omtrent de
wijze van afwikkeling dan wel de eventuele gevolgen daarvan, is deze gehouden tot
terugkoppeling naar de mandaat,- machtiging- , volmachtgever.

3. Terugkoppeling (vooraf) dient in ieder geval plaats te vinden indien:

.
.
.
.

ongewenste precedentwerking te verwachten is;
van (mogelijke) strijd met relevante regelingen, voorschriften of
beleidsuitgangspunten sprake is;
overschrijding van het budget het gevolg zal zijn;
de mandaat-, machtiging-, en volmachtgever de wens daartoe kenbaar heeft
gemaakt,

4. Uitoefening van een bevoegdheid toegekend krachtens dit besluit is niet toegestaan in
een aangelegenheid die de bevoegde functionaris persoonlijk, of zijn bloed- of
aanverwanten tot de tweede graad ingesloten, direct of indirect aangaat of waarin hij als
gemachtigde is betrokken.

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

als volgt:
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

namens hen,
gevolgd door de handtekening, diens naam en functieaanduiding. Het gebruik van een
handtekeningstempel is niet toegestaan,
De ondertekening van uitgaande stukken waarop de machtigingsbevoegdheid betrekking
heeft, geschiedt uit naam van het Openbaar Lichaam Plusteam

Artikel 4. Rapportage
Rapportage over het gebruik van de bevoegdheden en eventuele actualisering vindt,
indien en voorzover de wens daartoe door de het college kenbaar wordt gemaakt,
periodiek plaats.

Artikel 5. Bekendmaking en inwerkingtreding
Dit besluit treedt na bekendmaking met terugwerkende kracht in werking met ingang van
1 januari 2015.

Artikel 6. Citeertitel
Dit besluit kan worden aangehaald als "Mandaat-, machtiging- en volmachtbesluit
Openbaar Lichaam Plusteam".

Waalre, 24 maart 2075
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