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Datum 19 januari 2021

Onderwerp
Besluit mandaat, volmacht en machtiging en mandaatlijsten

Wij willen
Zorgdragen voor rechtsgeldige mandaten om de werkzaamheden van de beide 
gemeenten te kunnen uitvoeren vanuit de Samenwerkingsorganisatie de Wolden 
Hoogeveen.

Wij besluiten
1. Het Besluit mandaat, volmacht en machtiging gewijzigd vast te stellen;
2. De mandaten, volmachten en machtigingen overeenkomstig de bijlagen vast te 

stellen, te wijzigen en in te trekken.

Want
1.2 Maken van een koppeling met in de begroting vastgestelde budgetten 
De mandaatgever heeft de mogelijkheid om algemene instructies te geven ter zake van 
de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid. De instructies zijn de 
randvoorwaarden. Wanneer niet aan deze voorwaarden wordt voldaan is er geen sprake 
van mandaat en kan de bevoegdheid niet worden uitgeoefend. 
Het Besluit mandaat, volmacht en machtiging wordt gewijzigd met het oogmerk om de 
vastgestelde budgetten te koppelen aan het mandaat, zodat het duidelijk is dat er geen 
mandaat is voor bijvoorbeeld het aangaan van een overeenkomst die niet binnen de 
vastgestelde budgetten valt. 
Wij gaan monitoren in hoeveel gevallen dit zal leiden tot het doorzenden van een besluit 
naar het college omdat men niet binnen het budget blijft en er dus geen mandaat is om 
het besluit te nemen. De mandaatlijsten worden tweejaarlijks geactualiseerd en tijdens 
de volgende actualisatie zullen wij de ervaringen die wij nu opdoen meenemen.

2.1 noodzakelijk voor het nemen van rechtsgeldige besluiten
De mandaatlijsten voor de Samenwerkingsorganisatie worden jaarlijks twee keer 
geactualiseerd. Om besluiten te kunnen nemen en handelingen te kunnen verrichten is 
het noodzakelijk dat er mandaat wordt verleend voor deze bevoegdheden.

Maar
De bevoegdheden van het college van B&W en de burgemeester van beide gemeenten 
worden door medewerkers van een andere organisatie uitgevoerd. Om dit te organiseren 
worden bevoegdheden door deze bestuursorganen van de gemeenten gemandateerd aan 
het Bestuur van de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen. Het bestuur 
mandateert de bevoegdheden vervolgens aan de directie of de eenheidsmanagers 
(conform lijsten). De directie en de eenheidsmanagers kunnen ondermandaat verlenen 
als dit in de lijsten wordt toegestaan.

Burgemeester en wethouders 
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Achtergrond
In de mandaatregeling gelden de volgende uitgangspunten:
• Mandaat op functie en niet op naam, met uitzondering van lijst 7 

Vertegenwoordiging in rechte;
• Mandaat zo laag mogelijk in de organisatie;
• Vervanging naar boven.

Argumenten voorgesteld besluit om de mandaten, volmachten en machtigingen 
overeenkomstig de bijlage vast te stellen, te wijzigen en in te trekken.
De lijsten zijn ingedeeld per eenheden en bestaan elk uit drie onderdelen. Onderdeel A 
betreft personele aangelegenheden. Dit is een bevoegdheid van het bestuur en wordt dus 
niet door uw college gemandateerd maar door het bestuur van de 
Samenwerkingsorganisatie. 
De gemandateerde bevoegdheden in onderdeel B zijn gelijk voor alle eenheden. Hier 
staan bevoegdheden in die binnen elke eenheid voorkomen. In enkele gevallen betreft 
het ook bevoegdheden die namens het bestuur moeten worden uitgevoerd. Het gaat dan 
om bedrijfsvoering aspecten. Hierover zal het Bestuur separaat een besluit moeten 
nemen. In onderdeel C staan de bevoegdheden die specifiek gelden voor de betreffende 
eenheid.

Om een overzicht van de wijzigingen te geven hebben wij een bijlage toegevoegd waaruit 
blijkt welke wijzigingen er zijn. In de bijlage zijn drie ‘hoofdstukken’ opgenomen, 
namelijk:

1. Nieuw te verlenen mandaten, volmachten en machtigingen;
2. Te wijzigen mandaten, volmachten en machtigingen;
3. In te trekken mandaten, volmachten en machtigingen.

Het verlenen van ondermandaat vindt plaats door een separaat besluit van de 
betreffende eenheidsmanager nadat door uw college een besluit op dit voorstel is 
genomen. 

Communicatie
Wijziging Besluit mandaat, volmacht en machtiging
Het is van belang dat de medewerkers op de hoogte zijn van de algemene instructies en 
randvoorwaarden waaronder het mandaat wordt verleend. Nadat dit voorstel is 
aangenomen door het college volgt een voorstel voor het CMT waarin wij opnemen dat 
de eenheidsmanagers worden verzocht om deze randvoorwaarden onder de aandacht te 
brengen. Dit geldt ook voor de mandaatlijsten. 
Daarnaast worden na vaststelling van het Bestuur; het Besluit mandaat, volmacht en 
machtiging en de daarbij behorende mandaatlijsten gepubliceerd via www.overheid.nl. 
De link zal ook geplaatst worden op een tegel op intranet met daarbij een toelichting 
over de randvoorwaarden.

De financiële gevolgen zijn 
N.v.t.

Alternatieven
Het gewijzigde Besluit mandaat, volmacht en machtiging en de gewijzigde mandaatlijsten 
niet vast te stellen. Besluitvorming vindt dan plaats op grond van het Besluit mandaat, 
volmacht en machtiging en de mandaatlijsten zoals deze laatstelijk zijn vastgesteld.

Bijlagen
- Wijzigingsbesluit mandaat, volmacht en machtiging;
- Wijzigingen in de mandaatlijsten;
- Mandaatlijsten.

http://www.overheid.nl/

