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Onderwerp:
Actualisatie van het mandaatregister behorende bij de mandaatregeling.
Openbaarheid
Het collegevoorstel is openbaar.
Advies:
1
2
3
4

De wijzigingen van het mandaatregister vast te stellen conform het concept-besluit in
bijlage 1.
De wijzigingen bekend te maken in het Gemeenteblad.
De wijzigingen in het mandaatregister te verwerken op overheid.nl.
De organisatie te informeren over het gewijzigde mandaatregister.

Besluit van het college Peel en Maas:

volgens advies

aangehouden

anders, namelijk:

Ondertekening gemeentesecretaris/directeur,

L.P.H. Breukers

datum:
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Adviesnota
Onderwerp
Actualisatie van het mandaatregister behorende bij de mandaatregeling.
Advies
1
De wijzigingen van het mandaatregister vast te stellen conform het concept-besluit in
bijlage 1.
2
De wijzigingen bekend te maken in het Gemeenteblad.
3
De wijzigingen in het mandaatregister te verwerken op overheid.nl.
4
De organisatie te informeren over het gewijzigde mandaatregister.
Inleiding
Bij de gemeente Peel en Maas hebben we sinds 27 april 2010 een mandaatregeling. Bij deze
regeling hoort een zogenaamd mandaatregister, hetgeen een dynamisch overzicht is van
bevoegdheden die lager in de organisatie kunnen worden uitgeoefend. Doel van de
mandaatregeling en het register is om de organisatie op een klantvriendelijke en efficiënte manier
te kunnen laten functioneren. Hierbij is oog voor politieke belangen onmisbaar. Het systeem van
mandaatverlening is cyclisch en dient jaarlijks onderhouden te worden.
Beoogd effect
De mandaatregeling en het mandaatregister up-to-date maken.
Argumenten
1.1
Het huidige mandaatregister behoeft aanpassing
Gebleken is dat het mandaatregister aanpassing behoeft. Voorgesteld wordt om een
aantal bevoegdheden aan het register toe te voegen, een aantal bevoegdheden te
wijzigen en sommige bevoegdheden te schrappen. De wijzigingen hebben veelal te
maken met gewijzigde regelgeving, organisatorische veranderingen of de leesbaarheid
van het register. In totaal worden 31wijzigingen voorgesteld waarbij voor iedere
wijziging een toelichting wenselijk is. Voor de leesbaarheid is ervoor gekozen de
afzonderlijke wijzigingen incl. toelichting niet op te nemen in dit voorstel maar in een
aparte bijlage (bijlage 2).
2.1

De wijzigingen in het mandaatregister treden pas in werking nadat zij is
bekendgemaakt.

Kanttekeningen
1.1

N.v.t.

Financiën
Dit voorstel heeft geen financiële gevolgen.
Juridische afwegingen
Doordat mandaat verleend wordt, kunnen/mogen besluiten lager in de organisatie genomen
worden. Dit betekent dat uw college niet alles hoeft te zien en ook niet meer alles hoeft te tekenen.
Wel is het zo dat u verantwoordelijk blijft voor de besluiten die in mandaatworden afgedaan. Ze
worden namelijk namens het college of namens de burgemeester genomen.
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Mandaat betekent niet dat u de bevoegdheid niet toch zelf uit zou kunnen oefenen. Deze
mogelijkheid blijft gewoon bestaan.
Communicatie
Het mandaatregister wordt op de gebruikelijke wijze bekendgemaakt (gemeenteblad) en
gepubliceerd (overheid.nl en eigen website).
Uitvoering
Zodra uw college resp. de burgemeester de gewijzigde/nieuwe mandaten verleent, zal dit bekend
gemaakt moeten worden op de wettelijk voorgeschreven manier door bekendmaking in het
Gemeenteblad. Vervolgens zal het nieuwe mandaatregister gepubliceerd moeten worden in de
decentrale databank op overheid.nl en dienen de wijzigingen in het mandaatregister in kenbaar
gemaakt worden voor de organisatie, zodat er naar gehandeld kan worden.
Formulering besluit t.b.v. openbare besluitenlijst
Het college resp. de burgemeester heeft besloten tot het wijzigen van het mandaatregister.
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Collegevoorstel ROUTINGBLAD
Van team: Advies en Control
Portefeuillehouder: burgemeester
Opgesteld door: Kim Nooijen

Datum: 25 juli 2019
Wijziging:
21 augustus 2019 15:47

Als Bijlage bijgevoegd:
Documentnummer: 1894/2019/1466302
(bijlage 1) en 1894/2019/1468125 (bijlage 2)
(van iedere bijlage het documentnummer
vermelden)

Paraaf
Teammanager:

 Meezenden  Ter inzage leggen

Advies ingewonnen bij Advies en Control:

Nee, inkoop/aanbesteding speelt geen rol en er
zitten geen financiële componenten aan dit
voorstel. Steller is onderdeel van juridisch
control.

Overleg gepleegd met: alle teammanagers

Resultaat: wensen en verzoeken van
teammanagers zijn meegenomen

Overleg gehad met communicatieadviseur?

Nee, mandaat is een interne aangelegenheid
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