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Onderwerp

Bestuursovereenkomst ambtelijke samenwerking op het terrein van geografische
informatie.

Voorstel

De gemeente Leudaltoe te staan dat ondermandaat wordt verleend aan medewerkers
betrokken bij de uitvoering van de taken binnen de Geo-samenwerking.

Inleiding

In 2018 is door de colleges van de gemeenten Leudal, Nederweert, Roermond en Weert
besloten tot ambtelijke samenwerking op het terrein van geografische informatie. Daartoe
is de overeenkomst ambtelijke Geo-samenwerking gesloten.

Het doel van deze overeenkomst is onder andere het bepalen welke taken worden
uitgevoerd door een andere gemeente (uitvoerend partner) en welke taken door de eigen
gemeente (afnemend partner) uitgevoerd blijven worden. Partijen hebben ingestemd met
aanwijzing van Leudal als uitvoerend partner.

In artikel 7 van de overeenkomst draagt het bestuursorgaan van de afnemend partner aan
het bestuursorgaan van de uitvoerend partner alle bevoegdheden in mandaat op, die
nodig zijn voor de verwezenlijking van de doelen als genoemd in de overeenkomst en het
uitvoeren van de taken die voor de verwezenlijking van die doelen benodigd zijn.

Beoogd effect/doel

Uitvoering van de bestuursovereenkomst ambtelijke samenwerking op het gebied van GEO
informatie.
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Argumenten

Voor een praktische uitvoering is het verlenen van ondermandaat wenseliik,
In de praktijk is het wenselijk dat ten aanzien van de bevoegdheden waarvoor mandaat is

verleend aan het college van Leudal toe te staan dat ondermandaat wordt verleend zodat
taken kunnen worden opgedragen aan bijvoorbeeld het afdelingshoofd bedrijfsvoering en

aan de teamcoördinator expertise centrunl GEO.

Ondermandaat kan alteen worden gegeven met toestemming van de oorspronkelíike
mandaatgever
Op grond van art. 10.9 Awb, is voor het verlenen van ondermandaat de toestemming van
de oorspronkelijke mandaatgever nodlg. Hieruoor is dit B&W besluit nodig'

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepasing.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Niet van toepasing.

Duurzaamheid

Niet van toepasing

Uitvoering/evaluatie

Per direct.

Com mu n icatie/ participatie

Brief aan de gemeente Leudal

Overleg gevoerd met

Intern:

Afdelingshoofd informatie, Ron Meerts

Extern:

Bijlagen:

Antwoordbrief.
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