REGISTRATIENUMMER: NR. 2016-19165
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
overwegende dat,
het gewenst is voor het mandateren van bevoegdheden tot het nemen van bepaalde besluiten en het
machtigen van individuele bestuurders en functionarissen voor het verrichten van feitelijke
handelingen een voor de gehele gemeentelijke organisatie geldende regeling te hanteren;
dat het gelet op de organisatieverandering per 1 januari 2015 en daarna gewijzigde wet- en
regelgeving. gewenst is het geldende bevoegdhedenbesluit te herzien en te vernieuwen;
gelet op de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;
BESLUIT:
I.
II.
III.

in te trekken het besluit van 7 januari 2003 nr. 2002-17040, in werking getreden op 1 januari
2003, en nadien twee keer herzien;
in te trekken het mandaatbesluit uitvoering Wet BAG 2013, nr 2013-11465 d.d. 28 maart 2013;
vast te stellen het navolgende “bevoegdhedenbesluit 2016” en de daarbij behorende
bevoegdhedenlijsten;

BEVOEGDHEDENBESLUIT 2016
Artikel 1
Er zijn bij dit besluit horende lijsten met nader omschreven bevoegdheden, die aan daar genoemde
bestuurders of functionarissen zijn toegekend, onder de daar genoemde voorwaarden en/of
beperkingen.
Mandaat
Artikel 2
1. Er wordt onderscheid gemaakt tussen bestuurlijk mandaat en ambtelijk mandaat.
2. Bestuurlijk mandaat wordt gegeven aan de wethouder als portefeuillehouder, voor zover de
bevoegdheden zijn genoemd in de lijst die onder zijn inhoudelijke portefeuille vallen.
3. Ambtelijk mandaat wordt ingevolge de hierna genoemde hiërarchische lijn gegeven: van
Burgemeester en Wethouders naar directie, van directie naar afdelingsmanager, teamleider,
projectleider, en/of andere functionaris, ieder voor zover de bevoegdheden zijn genoemd in de
lijst.
Artikel 3
Ten aanzien van het bestuurlijk mandaat geldt het volgende;
1. De in de lijst genoemde bestuurders zijn primair bevoegd.
2. Met bestuurders worden bedoeld de wethouder, als portefeuillehouder, voor zover de
bevoegdheden zijn genoemd in de lijst die onder zijn inhoudelijke portefeuille vallen.
3. Bij afwezigheid van de in de lijst genoemde bestuurder, is de door het college van burgemeester
en wethouders aangewezen vervanger bevoegd de in de lijst genoemde bevoegdheden in
mandaat uit te oefenen.
4. Het mandaat van bestuurders omvat zowel de beslissing als de ondertekening.
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Artikel 4
Ten aanzien van het ambtelijk mandaat geldt het volgende;
1. De in de lijst genoemde functionarissen zijn primair bevoegd.
2. De in lid 3 genoemde hiërarchisch hogere functionaris blijft bevoegd de via hem/haar in
ondermandaat gegeven bevoegdheid uit te oefenen.
3. Met de hiërarchisch hogere functionaris wordt bedoeld:
a) de directie, dan wel de directeur;
b) de afdelingsmanager, voor zover de bevoegdheden zijn genoemd onder diens afdeling;
c) de teamleider, voor zover de bevoegdheden zijn genoemd onder diens team;
d) de projectleider buiten de lijn.
1) Bij afwezigheid van de functionarissen genoemd onder a en b is een bij besluit
aangewezen plaatsvervanger bevoegd.
2) Bij afwezigheid van de functionarissen bedoeld onder c en d, alsmede de in de
bevoegdhedenlijsten genoemde functionarissen, treedt de hiërarchisch hoger functionaris
op als vervanger.
4. Het mandaat van functionarissen omvat zowel de beslissing als de ondertekening, tenzij in de bij
dit besluit behorende lijsten anders is aangegeven.
Artikel 5
Een mandaat aan bestuurders of functionarissen omvat niet die gevallen, waarin bij wettelijk
voorschrift anders is bepaald of waarbij de aard van de zaak zich tegen mandaatverlening verzet.
Artikel 6
In de krachtens mandaatverlening genomen besluiten wordt tot uitdrukking gebracht dat zij namens
het college van burgemeester en wethouders zijn genomen.
Machtiging
Artikel 7
Machtiging tot het verrichten van handelingen, die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke
rechtshandeling inhouden, komt toe aan elke functionaris in dienst van de gemeente Epe, voor zover
die binnen de normale uitvoering van zijn/haar functie passen.
Artikel 8
Correspondentie over handelingen als bedoeld in artikel 7 mag door de behandelend functionaris
worden ondertekend.
Artikel 9
Machtiging tot vertegenwoordiging in rechte wordt in een afzonderlijk besluit vastgelegd.
Controle en verantwoording
Artikel 10
1. De gemandateerden stellen het college van burgemeester en wethouders, dan wel de betrokken
portefeuillehouders, in kennis van krachtens (onder)mandaat genomen besluiten waarvan zij
moeten aannemen dat kennisneming door het college of de betrokken portefeuillehouders van
belang is.
2. De betrokken portefeuillehouders kunnen zich door de gemandateerden laten informeren over de
krachtens (onder)mandaat genomen besluiten.
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IV. Te bepalen dat dit besluit in werking treedt een dag na bekendmaking.
Epe, 4 oktober 2016
Burgemeester en wethouders van Epe,
burgemeester,
secretaris,

Ir. H. van der Hoeve MPA

mv C. Kats

Bijlagen:
Bij dit besluit behorende toelichting (2016-15930)
en de bevoegdhedenlijsten:
1.
2.
3.
4.
5.

Directie 2016, kenmerk: 2016-16430;
Algemeen 2016, kenmerk: 2016-16429;
Ondersteuning 2016, kenmerk: 2016-16431;
Ruimte 2016, kenmerk: 2016-16432;
Samenleving 2016, kenmerk: 2016-19118.

Toelichting zie: 2016-15930

