
GEMEENTE vVEERT

Mandaat/machtigíng/volmacht HbH contractjaar 2020

Besluit mandaat en volmacht inkoop Hulp bij het huishouden contractjaar 2O2O

het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester van de gemeente Weert,
ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft:

Gelet op:

Gemeentewet, atikel 160, lid 1, onder e, 'Aangaan privaatrechtelijke
rechtshandeling van de gemeente';
Gemeentewet, artikel 77L, lid ! en 2, 'Vertegenwoordiging van de gemeente';
Algemene wet bestuursrecht, Afdeling 10.1.1 'Mandaat';
Burgerlijk wetboek, artikel 3 : 60'Volmacht' (zie bijlage 1 wettelijke
bepalingen) en
de gemeentelijke bevoegdheidsregeling voor mandaat en volmacht;
de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);
de Communicatie-, Overleg- en Besluitvormingsstructuur Overeenkomst en de
Voorzieningenovereenkomst Hulp bij het huishouden.

Besluiten
voor de hierna genoemde bevoegdheden en de nader te noemen organen mandaat en
volmacht te verlenen, aan de hierna genoemde functionaris, onder de hierna genoemde
voorwaarden:

Aldus besloten te Weert, 22 oktober 2019

H nbu eester en van de gemeente Weert,
secretaris

1 Bevoegdheden en verlenend orgaan:
mandaat van het college van burgemeester en wethouders ex artikel 160, lid 1

onder e van de Gemeentewet tot een privaatrechtelijke rechtshandeling van de
gemeente te besluiten betreffende :

. het voeren van de onderhandelingen met aanbieders omtrent de HbH
tarieven voor contractjaar 2020;

. het overeenkomen van de Hulp bij het huishouden tarieven voor het
contractjaar 2020, binnen de vastgestelde kaders.

machtigino door de burgemeester ex artikel lTL,lid 2 van de Gemeentewet
voor het vertegenwoordigen van de gemeente (ondertekening) betreffende de
hiervoor qenoemde bevoeqdheid.

2. Functionaris:
-Regionaal contractmanaoer/inkoopadviseur Jeugdhulp en Wmo, O. Ramos Antonio
en diens vervanger (J. Brouwer), verbonden aan het regionaal verwervingsteam
Midden Limburq West.

rtens A.A.
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Bijlage 1 Wetteliike beoalinoen

Gemeentewetr'Aangaan privaatrechtelijke rechtshandeling van de gemeente'

Artikel 160
1 Het college is in ieder geval bevoegd:
e. tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de gemeente te besluiten;

Gemeentewet,'Vertegenwoordiging van de gemeente'

Artikel 171
1 De burgemeester vertegenwoordigt de gemeente in en buiten rechte.
2 De burgemeester kan de in het eerste lid bedoelde vertegenwoordiging opdragen aan
een door hem aan te wijzen persoon.

Algemene wet bestuursrecht Afdeling 10.1.1. 'Mandaat'

Artikel 1O:1
Onder mandaat wordt verstaan: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan
besluiten te nemen.

Artlkel 1O:2
Een door de gemandateerde binnen de grenzen van zijn bevoegdheid genomen besluit
geldt als een besluit van de
mandaatgever.

Artikel 1O:3
1 Een bestuursorgaan kan mandaat verlenen, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is
bepaald of de aard van de
bevoegdheid zich tegen de mandaatverlening verzet.
2 Mandaat wordt in ieder geval niet verleend indien het betreft een bevoegdheid:
a. tot het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften, tenzij bij de verlening van
die bevoegdheid in mandaatverlening is voorzien;
b. tot het nemen van een besluit ten aanzien waarvan is bepaald dat het met versterkte
meerderheid moet worden genomen Of waarvan de aard van de voorgeschreven
besluitvormingsprocedure zich anderszins tegen de mandaatverlening verzet;
c. tot het vernietigen van of tot het onthouden van goedkeuring aan een besluit van een
ander bestuursorgaan.
3 Mandaat tot het beslissen op een bezwaarschrift of op een verzoek als bedoeld in artikel
7:1a, eerste lid, wordt niet
verleend aan degene die het besluit waartegen het bezwaar zich richt, krachtens mandaat
heeft genomen.
4Indien artikel 5:53 van toepassing is, wordt mandaat tot het opleggen van een

bestuurlijke boete nlet verleend aan
degene die van de overtreding een rapport of proces-verbaal heeft opgemaakt'

Artikel 1O:4
1 Indien de gemandateerde niet werkzaam is onder verantwoordelijkheid van de

mandaatgever, behoeft de mandaatverlening de instemming van de gemandateerde en in
het voorkomende geval van degene onder wiens verantwoordelijkheid hij werkt.
2 Het eerste lid is niet van toepassing indien bij wettelijk voorschrift in de bevoegdheid tot
de mandaatverlening is voorzien.

Artikel 1O:5
1 Een bestuursorgaan kan hetzij een algemeen mandaat hetzij een mandaat voor een

bepaald geval verlenen.
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2 Een algemeen mandaat wordt schriftelijk verleend. Een mandaat voor een bepaald geval
wordt in ieder geval schriftelijk verleend indien de gemandateerde niet werkzaam is onder
verantwoordelijkheid van de mandaatgever.

Artikel 1O:6
1 De mandaatgever kan de gemandateerde per geval of in het algemeen instructies geven
ter zake van de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid.
2 De gemandateerde verschaft de mandaatgever op diens verzoek inlichtingen over de
uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel 1O:7
De mandaatgever blijft bevoegd de gemandateerde bevoegdheid uit te oefenen

Artikel 1O:8
1 De mandaatgever kan het mandaat te allen tijde intrekken
2 Een algemeen mandaat wordt schriftelijk ingetrokken.

Artikel 1O:9
1 De mandaatgever kan toestaan dat ondermandaat wordt verleend.
2 Op ondermandaat zijn de overige artikelen van deze afdeling van overeenkomstige
toepassing.

Artikel 10:1O
Een krachtens mandaat genomen besluit vermeldt namens welk bestuursorgaan het
besluit is genomen.

Artikel 1O:11
1 Een bestuursorgaan kan bepalen dat door hem genomen besluiten namens hem kunnen
worden ondertekend, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald of de aard van de
bevoegdheid zich hiertegen verzet.
2 In dat geval moet uit het besluit blijken, dat het door het bestuursorgaan zelf is
genomen.

Artikel 10:12
Deze afdeling is van overeenkomstige toepassing indien een bestuursorgaan aan een
ander, werkzaam onder zijn verantwoordelijkheid, volmacht verleent tot het verrichten
van privaatrechtelijke rechtshandelingen, of machtiging verleent tot het verrichten van
handelingen die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Burgerlijk wetboek,'Volmacht'

Artikel 3:6O
1 Volmacht is de bevoegdheid die een volmachtgever verleent aan een ander, de
gevolmachtigde, om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten.
2 Waar in deze titel van rechtshandeling wordt gesproken, is daaronder het in ontvangst
nemen van een verklaring begrepen.
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