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Zomermandaat 2018 aan individuele leden van het college van burgemeester en
wethouders

Voorstel

1. Besluiten voor de periode 4 juli tot en met 13 augustus 20lB "Zomermandaat" te
verlenen aan de individuele leden van het college van burgemeester en
wethouders conform bijgevoegd concept besluit.

2. Bepalen dat bij de gebruikmaking van het zomermandaat, de adviezen op de
gebruikelijke wijze ter besluitvorming worden aangeboden in Djuma.

3. Bepalen dat het college in de eerstvolgende vergadering na 13 augustus 2018 via
een op schrift gestelde mandatenlijst, op de hoogte wordt gebracht van de
besluiten die op basis van zomermandaat zijn genomen.

4. Bepalen dat de onder 3. bedoelde mandatenlijst, tezamen met de besluitenlijst
van deze vergadering openbaar wordt gemaakt.

Inleiding

De gemeente Weert kent een algemene mandatenregeling - laatstelijk gewijzigd in april
2076 - waarin de voor de gemeente Weert structureel geldende mandaten zijn opgenomen.
Hierin zijn geen mandaten verleend aan individuele leden van het college van burgemeester
en wethouders.

Beoogd effect/doel

Regelen van noodzakelijke besluiten op formeel juiste manier gedurende zomerreces.

Weert,
12 juni 2018

De directeur,

Soort besluit: Besluit college
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Argumenten

Tijdens de zomervakantie vinden enkele weken geen collegevergaderingen plaats. Het is

wenselijk de besluitvorming in die periode zo nodig te kunnen continueren. Om die reden
wordt voorgesteld om voor de periode 4 juli 2018 tot en met 13 augustus 2018
zomermandaat te verlenen aan de individuele leden van het college conform het bepaalde
in bijgevoegd concept besluit.

Bij de beperkingen op het mandaat zoals voorgesteld onder A, onder 2, gaat het om de

wettelijke uitsluitingen op mandaat uit art. 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht en

om bevoegdheden die zich naar hun aard minder of niet voor besluitvorming in mandaat
lenen.

Kanttekeningen en risico's

Beslissingen op bezwaarschriften worden van het mandaat uitgesloten, tenzii het bezwaar
kennelijk niet-ontvankelijk of kennelijk ongegrond is, of het risico bestaat dat besluiten op

bezwaar niet binnen de geldende wettelijke termijn kunnen worden genomen. Is uitstel
mogelijk, dan weegt het belang van een (inhoudelijke) heroverweging van het primaire
besluit door het volledige college, zwaarder.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Door verlening van het voorgesteld "zomermandaat 2078'kunnen noodzakelijke besluiten
op een formeel juiste manier worden genomen. Starten de reguliere vergaderingen van
het college eerder dan 14 augustus 2018, dan wordt verder niet in mandaat maar
"gewoon" door het college besloten.

Uitvoering/evaluatie

N.v.t.

Comm u nicatie/ partici patie

N,v.t.

Overleg gevoerd met

Intern:

Strategisch adviseur juridische kwaliteit

Bijlagen:

Conceptbesluit Zomermandaat 2018
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