Bijlage 1 bij collegevoorstel Mandatering griffier en aanpassing bevoegdhedenregister (11 juli 2017)

BEVOEGDHEDENREGISTER behorend bij het MANDAAT-, VOLMACHT- EN
MACHTIGINGSBESLUIT 2016
Vastgesteld: 29 november 2016, aangepast op 25 juli 2017
Omschrijving bevoegdheid
Vertegenwoordiging buiten rechte
3.
Vertegenwoordiging van de gemeente bij alle
buitengerechtelijke rechtshandelingen op grond van
artikel 171 van de Gemeentewet, voor zover die
rechtshandelingen aan hem gemandateerd zijn.

Wet bescherming persoonsgegevens
15
Bevoegdheid tot het nemen van beslissingen op
grond van de Wet bescherming persoonsgegevens,
mits eerst advies is ingewonnen bij de privacy
functionaris.
Privaatrechtelijke rechtshandelingen
44
Besluiten tot inkoop van goederen en diensten en
het geven van opdracht tot het uitvoeren van
werken en het aangaan van een overeenkomst
daartoe, waarbij de waarde van de opdracht de
budgetbevoegdheid van de gemandateerde niet te
boven gaat en voor zover liggend op het
werkterrein van de afdeling / het team en met

Bestuursorgaan

Aan wie

Soort
bevoegdheid

Nadere voorwaarden en
bijzonderheden

Burgemeester

Portefeuillehouders
Directeuren
Afdelingsmanagers
Teammanagers
Griffier

Machtiging

Het aangaan aan contracten en het
ondertekenen hiervan zijn twee verschillende
handelingen. Het gaat hier om het
ondertekenen van contracten, waarbij de
bevoegdheid tot het aangaan daarvan elders
is gemandateerd aan de gevolmachtigde.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
is ook geregeld in de nummers 117 en 118.
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Afdelingsmanagers
Teammanagers
Projectleiders
Adviseur Management
Griffier

Mandaat
Volmacht

De ondertekening van de overeenkomsten is
geregeld in onder nummer 3.
De uitoefening van de bevoegdheid vindt
plaats met inachtneming van de relevante
gemeentelijke beleidskaders en richtlijnen,
waaronder de Regeling Budgethouderschap

48

51

uitzondering van inhuur en uitlening van personeel
(zie nummers 45, 46 en 47).
Besluiten tot andere privaatrechtelijke
rechtshandelingen dan genoemd onder nummer 44,
voor zover daarbij gemeentelijke middelen worden
aangewend, waarbij de waarde daarvan de
budgetbevoegdheid van de gemandateerd niet te
boven gaat en voor zover liggend op het
werkterrein van de afdeling/het team en
bewerkersovereenkomsten,
geheimhoudingsverklaringen en stuiting van de
verjaring.
Het aangaan van verplichtingen ten laste van de
posten van de begroting van de betreffende
afdeling, zulks tot het niveau van de door
gedeputeerde staten goedgekeurde, dan wel
laatstelijk goedgekeurde begroting doch met
inachtneming van het bepaalde in artikel 208 van de
Gemeentewet, alsmede ondertekening van
correspondentie te dier zake.
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De ondertekening van de overeenkomsten is
geregeld in onder nummer 3.
De uitoefening van de bevoegdheid vindt
plaats met inachtneming van de relevante
gemeentelijke beleidskaders en richtlijnen,
waaronder de Regeling Budgethouderschap
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Zie budgethoudersregeling / Schema
budgethouderbevoegdheden voor nadere
precisering van de bevoegdheden.

