
Mandaatregeling Gemeenschappelijke Regeling 
Samenwerking A2-gemeenten 

 
 
Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2-gemeenten en de voorzitter van 
het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2-gemeenten, ieder voor zover 
bevoegd, 
 
Overwegende dat een vlotte, klantvriendelijke en snelle afdoening van stukken, de efficiency van de 
gemeentelijke organisatie en de ontlasting van de bestuursorganen, het wenselijk maken om de 
uitoefening van bepaalde bestuursbevoegdheden te mandateren of te (vol)machtigen aan nader te 
noemen functionarissen; 
 
Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 3:60, 3:61 en 3:62 
Burgerlijk Wetboek; 
 
B E S L U I T E N: 
  
1. de uitoefening van bevoegdheden als vermeld in het mandaatregister, dat onlosmakelijk deel 
uitmaakt van deze mandaatregeling, met inbegrip van de ondertekening van stukken, in naam en 
onder verantwoordelijkheid van het ter zake bevoegde bestuursorgaan, op te dragen aan de aldaar 
nader aangeduide functionarissen; 
2. ten aanzien van de bevoegdheden als vermeld onder 1. de volgende voorschriften vast 
te stellen: 
 
 
Artikel 1 Reikwijdte 

1. bij de uitoefening van de bevoegdheden als opgenomen in het register, worden de 
daarbij vermelde specifieke bepalingen in acht genomen; 

2. tenzij in het register anders bepaald, hebben de aldaar opgenomen bevoegdheden 
betrekking op 
a. het verlenen en weigeren van een aanvraag; 
b. het buiten behandeling laten  van een aanvraag; 
c. het niet-ontvankelijk verklaren van een aanvraag; 
d. het nemen van alle voorbereidingsbesluiten en verrichten van alle 
voorbereidingshandelingen; 
e. aanhouden, verdagen of uitstellen; 
f. verzoeken om aanvullende informatie; 
g. het voeren van correspondentie met betrekking tot de opgedragen taken; 
h. het stellen van nadere voorwaarden/voorschriften/beperkingen bij beschikkingen; 
i. het bekendmaken van besluiten/beschikkingen; 
 

 
Artikel 2 Algemene vervangingsregeling 

Onverminderd het bepaalde in het mandaatregister kan vervanging telkens plaatsvinden 
door een hiërarchisch hogere. 
 
 
 



 
 

 
Artikel 3 Informatieplicht 

1. De gemandateerde draagt zorg voor een deugdelijke verslaglegging, rapportage en 
archivering van de door hem in mandaat genomen besluiten. 
2. De gemandateerde informeert het ter zake bevoegd bestuursorgaan desgewenst 
over de krachtens (onder)mandaat genomen besluiten en over de wijze waarop elk 
bijzonder mandaat overigens wordt uitgeoefend.  

 
Artikel 4  Volmacht en machtiging 
 Het mandaatregister omvat eveneens bepalingen omtrent volmacht en machtiging. 
 
Artikel 5 Slot- en overgangsbepaling 

1.  de in dit besluit en bijbehorend register opgenomen mandaten, volmachten en 
machtigingen worden geacht dienovereenkomstig te zijn gewijzigd, vervallen of ingetrokken 
op het moment dat de hierin genoemde wet- en regelgeving, dan wel functiecodes of 
functieaanduidingen zijn gewijzigd, vervallen of ingetrokken.  
3. de mandaatregeling treedt in werking met ingang van de dag, volgend op de datum 
van publicatie. 

 
Artikel 6 Citeertitel 

Dit besluit en het bijbehorend register kunnen worden aangehaald als ‘Mandaatregeling 
Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2-Gemeenten’.  
 

 
Aldus vastgesteld door respectievelijk het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling 
Samenwerking A2-gemeenten almede de voorzitter van het bestuur van de Gemeenschappelijke 
Regeling Samenwerking A2-gemeenteieder voor zover bevoegd, op <?> 2018. 
 
 

Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2-gemeenten, 
 
De voorzitter, 

 

 
 
 
 
drs. A.B.A.M. Ederveen                                 

 
 
 
 

  
  
 
 


