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Onderwerp

Mandaatbesluit

Voorstel

Mandaat aan directeur Bedrijfsvoering

Inleiding

In 2015 heeft het DT besloten dat de doorontwikkeling van het team Vastgoed nog niet
was afgerond en dat daarvoor een proces opgestart dient te worden. Om de daarbij
geformuleerde doelen te realiseren is een kwartiermaker Vastgoed aangesteld in de
persoon van Jack Westenberg. Destijds is er, na het vertrek van de directeur Ruimte,
bewust voor gekozen om de verantwoordelijkheden met betrekking tot het aansturen van
het team onderte brengen bij de directeur Bedrijfsvoering. Voortschrijdend inzicht heeft
de wens met zich meegebracht om deze verantwoordelijkheden nu tijdelijk via
ondermandaat onder te brengen bij de kwartiermaker Vastgoed, zodat de directeur
Bedrijfsvoering zich (meer) kan blijven richten op het mede aansturen van de totale
ambtelijke organisatie. Echter, gelet op het vigerende Organisatiebesluit en de vigerende
Mandatenregeling is een directeur niet bevoegd om verantwoordelijkheden met betrekking
de aansturing van een team te ondermandateren aan een kwartiermaker. Alvorens de
directeur Bedrijfsvoering het gewenste ondermandaat kan verlenen, dient uw college hem
daartoe eerst mandaat te verlenen. Het gaat daarbij concreet om de in de bijlage
opgenomen tabel genoemde verantwoordelijkheden en bevoegdheden, voor zover en
slechts betrekking hebbende op het taakveld Vastgoed.
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Beoogd effect/doel

Toekennen van bevoegdheden met betrekking tot de aansturing van het team Vastgoed
aan de kwartiermaker van het team Vastgoed.

Argumenten

Ontzorgen van de directeur Bedrijfsvoering voor wat betreft de dagelijkse aansturing van
team Vastgoed.

Kanttekeningen

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat binnen het WinD-traject de komende drie jaren
onder meer aandacht zal worden besteed aan de doorontwikkeling van het team Vastgoed
als onderdeel van de gemeentelijke organisat¡e. Daarbij is reeds besloten om die
doorontwikkeling voor een periode van drie jaren aan te merken als een project. Daartoe
dient nog een projectopdracht geformuleerd te worden, welke binnen afzienbare tijd aan
uw college ter besluitvorming zal worden voorgeleqd.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Door formele toekenning van bevoegdheden wordt de kwartiermaker Vastgoed ¡n staat
gesteld om rechtshandelingen namens burgemeester en wethouders en de burgemeester
te verrichten die jegens derden juridische werking hebben.

Uitvoering/evaluatie

Niet van toepassing.

Comm u n icatie/participatie

Niet van toepassing

Overleg gevoerd met

Intern:

Bertus Brinkman, Joyce van Someren, Theo van Tilburg, Willie Coumans

Extern:

Bijlagen

1. Toe te kennen bevoegdheden kwartiermaker Vastgoed
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OVERZICHT TOE TE KENNEN BEVOEGDHEDEN KWARTIERMAKER VASTGOED

Volg
nummer

Omschrijving bevoegd heid Specifieke bepalingen

t Het voeren van correspondentie in
het kader van de voorbereiding van
door of namens het
ge mee ntebestu u r/bu rgemeester te
nemen besluiten.

Mandaat geldt niet voor brieven gericht aan de
leden van de gemeenteraad.
Geldt niet voor besluitvorming tenzij elders
gemandateerd.

2 Het sluiten van en ondertekenen van
voorlopige overeenkomsten onder
voorbehoud van goedkeuring door
het gemeentebestuur.

3 Het ondertekenen van alle stukken
het verrichten van handelingen ter
uitvoering van krachtens mandaat,
machtiging of volmacht op basis van
de in deze tabel toe te kennen
bevoegdheden door de
ondertekenaar namens
Burgemeester en Wethouders of
namens door de Burgemeester
genomen besluiten.

Enkel voor zover het stukken of aangelegenheden
betreft die in deze tabelworden genoemd.

4 Het verlangen van een schriftelijke
machtiging (art. 2:1 Awb).

5 Het doorzenden en terugzenden van
geschriften (art. 2:3 Awb).

6 Het toezenden van bescheiden in die
gevallen waarin daarop aanspraak
kan worden gemaakt.

7 Het doen van openbare
bekend makingen/kennisgevingen ten
aanzien van genomen c.q.
voorgenomen besluiten.

8 Ondertekening door burgemeester
en wethouders en door de
burgemeester genomen besluiten.

Het ondertekenen van brieven en het
geven van opdrachten en

ondertekenen daarvan alsmede het
verrichten van handelingen ter
uitvoering van beslissingen van de
gemeenteraad, van het college van
burgemeester en wethouders of van
de burgemeester.
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9 Het in gebreke stellen van de
wederpartij en het ondertekenen van

stukken indien overeenkomsten niet
worden nageleefd.

10 Het afhandelen van correspondentie
betreffende het taakveld.

LL Het aangaan van en het
ondertekenen van overeenkomsten,
tot levering van goederen,

aanneming van werk en/of verlening
van díensten conform het Besluit
regeling Budgethouders.

Mandaat-volmacht uitoefening d¡ent plaats te
vinden conform het Besluit regeling
Budgethouders.

T2 Vaststellen va n werk-/d ie nstrooster Vooraf is advies van PIF vereist

Vooraf is advies van PIF vereist13 Toekenning (onbetaald)
ouderschapsverlof.

74

1_5

Het opdragen van het verrichten van

overwerk voor zover het geen grote
groepen betreft en/of het overwerk
een structureel karakter draagt.

Toeke n níng ove rwerkve rgoeding
conform regeling.

1_6 Vergoeding van gemaakte reis- en

verblijfskosten (op declaratiebasis)
t.b.v. dienstreizen en -ritten.

Volgens vastgesteld declaratieprotocol.

L7 Toestemming verlenen voor het
gebruik van de eigen auto voor de

dienst.

1"8 POP Vooraf is advies van PIF vereist

19 Besluiten in het kader van de aan- en

verkoop van verlof.
Vooraf is advies van PIF vereist. Uitzonderingen
worden voorgelegd aan DT.

20 Het verlenen van (kortdurend)

zorgverlof.
Vooraf is advies van PIF vereist.

ZL Het verlenen va n calamiteitenverlof

22 Het aangaan en opzeggen van

overeenkomsten m.b.t. stagiaires en

vrijwilligers.

Registratie bij PIF is vereist.

23 Schouderklopjes.
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24 Toekennen jubileum-/
afscheidsgratificaties e n

onregelmatigheidstoelage inclusief
overgangstoelage bij
wegva lle n/verm i ndering van
o n regel matigheidstoelage.

Vooraf is advies van PIF vereist.
Registratie bij PIF is vereist.

25 Toekennen telefoon- a uto,
(brom )fietsvergoed ing.

Registratie bij PIF is vereist

26 Toekennen en melding
studiefaciliteiten.

Volgens vastgesteld POP formulier
Registratie bij PIF is vereist.

27 Het beslissen over het huren, het
verhuren of op andere wijze in
gebruik geven van roerende en

onroerende gemeente-eigendommen
en over de beëindiging van dat
gebruik.

Vooraf is goedkeuring van hoofd PO vereist.

28 Bepalen werkverdeling team
29 Voeren van functionerings- en

voortgangsgesprekken (Het Goede
Gesprek) en beoordelingsgesprekken

Adviesvan HRM inwinnen

30 Aanspreken en coachen
medewerkers team

3L Verzuim en casemanagement team
vastgoed

32 lnzage ín personeelsdossiers team
vastgoed

33 Mandaat voor onderwerpen die door
bestuur en directie op lager
managementniveau zijn neergelegd

34 Het beslissen over het verpachten
van jacht- en visrechten.

35 Verpachten van gemeentegronden
op grond van de Pachtwet.

Vooraf is goedkeuring van hoofd PO vereist

36 Wijziging van de tenaamstelling in het
kader van grondtransacties mits de

doelstelling van de transactie niet
wordt aangetast.

37 Het sluiten van de wachtlijsten bij de

verkoop van bouwterreinen.

38 Verkopen tot een grondwaarde van
maximaal€ 10.000,- mits conform
het geldende grondprijsbeleid dan

wel op basis van een uitgebracht
taxatierapport en niet meer dan t0%
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wordt afgeweken van de

taxatiewaarde.
39 Het verlenen van een recht van

voorkeur tot koop en het verlenen
ven een optierecht tot koop mits
voldaan wordt aan de voon¡vaarden
genoemd onder punt 32.
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