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Mandateringsregister         

 

OVERZICHT A 

   

 

 

Volgnr Omschrijving bevoegdheid Gebaseerd 

op  

Bevoegd 

orgaan 
 

Mandaat Ondermandaat Specifieke mandateringsvoorwaarden 

 

    1. Het voeren van correspondentie ter 

uitvoering van besluiten van het 

bestuur van de Samenwerking A2 

gemeenten, voor zover daar geen 

bestuurlijke, politieke of andere 

zwaarwegende aspecten aan zijn 

verbonden 

 B&W  Bestuur 

GRSA2 

- Directieraad 

- A2-Manager  

- Afdelingsmanager 

- Behandelend 

ambtenaar  

 

  

Tenzij specifiek anders geregeld in het 

mandaatregister. 

    2.  Het doen uitgaan van brieven, faxen, e-

mails etc. die uitsluitend 

mededelingen, inlichtingen of feitelijke 

informatie bevatten, alsmede het 

verstrekken van (statistische) gegevens 

(niet gericht op rechtsgevolg, noch een 

beleidsopvatting of beleidsvoornemen 

bevattend)  

 

 B&W Bestuur 

GRSA2 

- Directieraad 

- A2-Manager 

- Afdelingsmanager 

- Behandelend 

ambtenaar 

 

Het betreft dan eenvoudige correspondentie, 

zoals o.m uitnodigingen, vastleggingen van 

bijeenkomsten, mededelingen omtrent stand van 

zaken etc. 

    3. Het verstrekken van zakelijke 

inlichtingen aan derden omtrent 

algemeen geldende voorschriften, 

regelingen, procedures en over feiten 

en gegevens die geen beleidsaspecten 

hebben 

 B&W Bestuur 

GRSA2 

- Directieraad 

- A2-Manager 

- Afdelingsmanager 

- Behandelend 

ambtenaar 

 

    4. Stellen van een aanvullingstermijn 

ingevolge artikel 3:18 lid 1 Awb 

Awb B&W Bestuur 

GRSA2 

- Afdelingsmanager 

- Behandelend 

ambtenaar 
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    5. Stellen van een redelijke termijn 

waarbinnen een (ontwerp) besluit 

tegemoet kan worden gezien 

(verdagingsbesluit) ingevolge artikel 

4:14 Awb en het nemen van 

verdagingsbesluiten o.g.v. bijzondere 

wetten (bijv. artikel 6 Wob) 

Awb B&W Bestuur 

GRSA2 

- Afdelingsmanager 

- Behandelend 

ambtenaar 

 

 

    6. Stellen van een termijn ingevolge 

artikel 4:5 Awb waarbinnen de 

aanvraag aangevuld dient te worden 

Awb B&W Bestuur 

GRSA2 

- Afdelingsmanager 

- Behandelend 

ambtenaar 

 

    7. Het besluit om een aanvraag niet in 

behandeling te nemen o.g.v. artikel 4:5 

lid 4 Awb 

 

Awb B&W Bestuur 

GRSA2 

- Afdelingsmanager 

– Behandelend 

ambtenaar 

 

    8.  Het besluit om de aanvraag af te 

wijzen onder verwijzing naar een 

eerdere afwijzende beschikking o.g.v. 

artikel 4:6 Awb 

Awb B&W Bestuur 

GRSA2 

-Afdelingsmanager  

- Behandelend 

ambtenaar 

 

    9. Het wijzigen van een beschikking op 

aanvraag of ambtshalve 

Awb B&W Bestuur 

GRSA2 

- Directieraad 

- A2-Manager 

- Afdelingsmanager  

- Behandelend 

ambtenaar 

 

    10. Verzending en terinzagelegging van 

publicaties, meldingen c.a. op grond 

van een wettelijk voorschrift c.q. 

beleid 

 

 B&W Bestuur 

GRSA2 

- Directieraad 

- A2-Manager 

- Afdelingsmanager  

- Behandelend 

ambtenaar 

 

    11.  Het opvragen en waarmerken en 

toezenden van bescheiden 

 B&W Bestuur 

GRSA2 

- Directieraad 

- A2-Manager 

- Afdelingsmanager  

- Behandelend 

ambtenaar 

Van eenvoudige aard en voor zover deze geen 

financiële en/of politieke consequenties hebben 

 

    12.  Het vragen van adviezen aan derden  B&W Bestuur 

GRSA2 

- Directieraad 

- A2-Manager 

- Afdelingsmanager  
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    13.  Het vragen van adviezen aan derden 

voor zover daaraan geen kosten zijn 

verbonden. 

 B&W Bestuur 

GRSA2 

- Directieraad 

- A2-Manager 

- Afdelingsmanager  

- Behandelend 

ambtenaar 

 

    14.  Het vertegenwoordigen van de 

Samenwerking A2-gemeenten bij het 

opmaken van notariële akten en het 

verrichten van de privaatrechtelijke 

rechtshandelingen die strekken tot het 

verlijden van de notariële akten. 

Artikel 171 

Gemeente-

wet 

B&W 

Burge-

meester 

Bestuur 

GRSA2 

Voorzitter 

bestuur 

GRSA2 

- Directieraad 

- A2-Manager 

- Afdelingsmanager 

 

    15. Het aanvragen van subsidies en 

bijdragen in het kader van wettelijke 

regelingen, passend binnen bestaand 

beleid 

 B&W Bestuur 

GRSA2 

- Directieraad 

- A2-Manager 

- Afdelingsmanager 

 

    16. Behandeling verzoeken mbt de Wet 

openbaarheid van bestuur (Wob), de 

Wet hergebruik overheidsinformatie 

(Who) en de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG)  

 B&W 

Burge-

meester 

Bestuur 

GRSA2 

- Afdelingsmanager 

– Behandelend 

ambtenaar 

Voor zover betrekking hebbend op het 

werkgebied van de Samenwerking A2 gemeenten 

Afstemmen met de GR-juristen 

    17. Het beslissen op een ingebrekestelling 

o.g.v. de Wet dwangsom en beroep bij 

niet tijdig beslissen ex. artikel 4:17 

Awb 

De vaststelling van de 

verschuldigdheid en de hoogte van de 

dwangsom d.m.v. een besluit ex artikel 

4:18 Awb 

Awb B&W 

Burge-

meester 

Bestuur 

GRSA2 

- Afdelingsmanager 

– Behandelend 

ambtenaar 

Voor zover betrekking hebbend op het 

werkgebied van de Samenwerking A2 gemeenten 

Afstemmen met de GR-juristen 

    18.  Terugvordering van onverschuldigd 

betaalde dwangsommen ex artikel 4:20 

Awb 

Awb B&W Bestuur 

GRSA2 

- Afdelingsmanager  

- Behandelend 

ambtenaar 

 

    19. Besluiten m.b.t. bestuursrechtelijke 

geldschulden en -vorderingen op grond 

van titel 4.4 van de Awb. 

Awb B&W Bestuur 

GRSA2 

- A2-Manager 

- Afdelingsmanager  

- Behandelend 

ambtenaar 

 

    20.  Het opvragen van offertes, het houden 

van aanbestedingen 

Burgerlijk 

Wetboek 

B&W Bestuur 

GRSA2 

- Budgethouder 

- Budgetbeheerder 

Voor zover passend binnen het inkoopbeleid, het 

aanbestedingsbeleid, en met inachtneming van de 
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 budgethoudersregeling en de hierin genoemde 

bedragen. 

    21.  Het verlenen van opdrachten tot 

onderzoek 

 B&W Bestuur 

GRSA2 

- Budgethouder 

- Budgetbeheerder 

Met inachtneming van de budgethoudersregeling 

en de hierin genoemde bedragen. 

    22. Het geven van opdrachtbevestigingen, 

het gunnen van werken, diensten en/of 

leveringen binnen het normale budget 

van de begroting. De bevoegdheid 

omvat tevens het tekenen van de 

overeenkomsten 

 B&W Bestuur 

GRSA2 

- Budgethouder 

- Budgetbeheerder 

Dit betreft het aangaan van financiële 

verplichtingen. Voor zover passend binnen 

gevoteerd krediet of budget, en conform de 

budgethoudersregeling (en de hierin genoemde 

bedragen).  

Met inachtneming van het inkoopbeleid en het 

aanbestedingsbeleid 

    23. Het geven van betalingsopdrachten 

inclusief ondertekening 

 B&W Bestuur 

GRSA2 

- Budgethouder 

- Budgetbeheerder 

Met het accorderen van de facturen wordt 

opdracht tot betaling gegeven. 

Voor zover passend binnen gevoteerd krediet of 

budget, en conform de budgethoudersregeling 

(met inachtneming van de hierin genoemde 

bedragen). 

    24.  Het aangaan (inclusief ondertekening) 

van bewerkersovereenkomsten in het 

kader van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming 

Burgerlijk 

Wetboek, 

AVG 

B&W 

Burge-

meester 

Bestuur 

GRSA2 

Voorzitter 

bestuur 

GRSA2 

- A2-manager 

- Afdelingsmanager 

- coördinator 

ENSIA 

- functionaris 

gegevens-

bescherming 

 

    25. Het verwerken van persoonsgegevens  B&W 

Burge-

meester 

Heffings

ambte-

naar 

Bestuur 

GRSA2 

Voorzitter 

bestuur 

GRSA2 

Heffings-

ambtenaar 

  

    26. Het vertegenwoordigen van de 

Samenwerking A2 gemeenten bij het 

opmaken van notariële akten 

Artikel 171 

Gemeente-

wet 

 Bestuur 

GRSA2  

- Directieraad 

- A2-Manager 

- Afdelingsmanager 

- coördinator 

Voor zover het behoort tot de taak van het 

desbetreffende organisatieonderdeel 

De vertegenwoordiging omvat tevens het 

ondertekenen van de akten.  
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    27. Het doen van aangifte van strafbare 

feiten 

Wetboek 

van straf-

recht 

Wetboek 

van straf-

vordering 

B&W Bestuur 

GRSA2 

- Directieraad 

- A2-Manager 

- Afdelingsmanager 

- coördinator 

ENSIA 

 

Straf(proces)recht 

Het mandaat van de coördinator ENSIA 

strekt enkel tot strafbare feiten die betrekking 

hebben op de informatieveiligheid 

 

Opmerking : Afdelingsmanager is de leidinggevende van een afdeling binnen de Samenwerking A2 gemeenten. 

 

De afdelingsmanagers vervangen elkaar bij afwezigheid. 
 


