MANDAAT- EN VOLMACHTBESLUIT COLLEGE
Het college van burgemeester en wethouders van Hillegom,
Gelet
Gelet
Gelet
Gelet
Gelet

op
op
op
op
op

het bepaalde in de Gemeentewet;
het bepaalde in Afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;
de artikelen 3:60 tot en met 3:67 van het Burgerlijk Wetboek;
artikel 24c van de Financiële Verordening;
de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie HLTsamen;

overwegende, dat het om redenen van doelmatigheid wenselijk is hun daarvoor in aanmerking
komende bevoegdheden door anderen uit te laten oefenen:
Besluit:
vast te stellen het navolgende Algemeen besluit (financieel) mandaat, volmacht en
machtiging gemeente Hillegom 2019

Artikel 1
Begripsbepalingen
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. bestuursorgaan: het college van burgemeester en wethouders van Hillegom;
b. bestuur: het bestuur van de gemeenschappelijke werkorganisatie HLTsamen;
c.

budget: een bij begroting(swijziging) beschikbaar gesteld bedrag voor samenhangende
activiteiten die bijdragen aan het bereiken van een doelstelling uit het raadsprogramma.
d. budgetbeheerder: de door de budgethouder aangewezen medewerker die op aanwijzing van en
namens de budgethouder verantwoordelijk is voor het beheren van de door de budgethouder
aan hem of haar toegewezen budgetten.
e. budgethouder: de functionaris die bevoegd is om vanuit aan hem toegewezen budgetten in
naam van het bestuursorgaan besluiten te nemen met financiële gevolgen;
f. budgethouderregister: overzicht van de door de mandaatgever aangewezen budgethouders en
budgetbeheerders en de onder hen verdeelde budgetten;
g. gemachtigde: degene die een machtiging ontvangt;
h. gemandateerde: degene die het (financiële) (onder)mandaat ontvangt, alsook zijn/haar
officiële plaatsvervanger;
i. gemeente: de gemeente Hillegom als publiekrechtelijk rechtspersoon en als privaatrechtelijk
rechtspersoon;
j. gemeenteraad: de gemeenteraad van Hillegom;
k. gevolmachtigde: degene die de volmacht of volmacht via substitutie ontvangt;
l. investeringskrediet: geraamde lasten en baten voor de aanschaf van kapitaalgoederen. Deze
zijn niet jaargebonden;
m. kapitaalgoederen: door de gemeente aangekochte en/of tot stand gebrachte objecten waarvan
het nut zich over meerdere jaren uitstrekt;
n. machtiging: de bevoegdheid om namens het bestuursorgaan handelingen te verrichten die
geen besluit of privaatrechtelijke rechtshandeling zijn;
o. (onder)mandaat: de bevoegdheid om in naam van het bestuursorgaan besluiten te nemen;
p. mandaatgever: het bestuursorgaan dat het (onder)mandaat verleent;
q. mandaat- en volmachtregister: overzicht van de door de mandaatgever aan gemandateerde
verleende bevoegdheden en daarbij opgenomen nadere bepalingen en de door volmachtgever
aan gevolmachtigde opgedragen bevoegdheden en daarbij opgenomen nadere bepalingen;
r. raadsprogramma: het totaaloverzicht van de belangrijkste politiek-strategische onderwerpen;
s. volmacht (via substitutie): de bevoegdheid om namens het bestuursorgaan privaatrechtelijke
rechtshandelingen te verrichten;
t. volmachtgever: het bestuursorgaan dat de volmacht verleent;

u.

werkorganisatie: de werkorganisatie, als bedoeld in artikel 2 van de Gemeenschappelijke
Regeling werkorganisatie HLTsamen.

Artikel 2

Mandaat, machtiging of volmacht

1. Het bestuursorgaan verleent mandaat, machtiging of volmacht aan het bestuur volgens het bij
dit besluit behorende mandaatregister.
2. Het mandaat, de machtiging of volmacht bedoeld in het eerste lid wordt uitgeoefend met
inachtneming van de begroting en verder met inachtneming van de nadere bepalingen, zoals in
het mandaatregister opgenomen.
3. Het mandaat of de volmacht houdt zowel het nemen van de beslissing als het ondertekenen
ervan in, voor zover het bestuursorgaan hiertoe zelf bevoegd is.
4. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid behoudt het bestuursorgaan te allen tijde de
bevoegdheid de gemandateerde bevoegdheden zelf uit te oefenen.
Artikel 3
Beperkingen
Het mandaat, de volmacht en de machtiging gelden niet indien de gemandateerde, gevolmachtigde
of gemachtigde enig persoonlijk belang heeft bij het besluit.
Artikel 4
Ondermandaat, verdere machtiging en substitutie
1. Het is het bestuur toegestaan schriftelijk het mandaat, de machtiging of de volmacht door te
mandateren, door te machtigen of via substitutie volmacht te verlenen, tenzij dit uitdrukkelijk
is uitgesloten in het mandaatregister.
2. Indien gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid zoals vermeld in het eerste lid, zijn de
bepalingen uit dit besluit van overeenkomstige toepassing.
Artikel 5
Vermelding bevoegdheid
1. In alle gevallen wordt tot uitdrukking gebracht dat besloten en ondertekend wordt namens het
bestuursorgaan.
2. Volmacht wordt in beginsel als volgt tot uitdrukking gebracht:
a. in de aanhef van de privaatrechtelijke rechtshandeling:
de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente, gevestigd te Hillegom, te dezen krachtens
artikel 171 Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester, die
daartoe een volmacht heeft afgegeven aan <naam gevolmachtigde>, die handelt ter
uitvoering van het besluit van <het bestuursorgaan> d.d. <datum> <besluitnummer>,
hierna te noemen: gemeente
b. in de ondertekening van de privaatrechtelijke rechtshandeling:
namens de gemeente
<naam gevolmachtigde>
3. Ingeval van uitoefening van (onder)mandaat worden uitgaande stukken in beginsel als volgt
ondertekend:
Namens <naam bestuursorgaan>,
gevolgd door de handtekening
naam gemandateerde
naam Team of Domein.
4. In geval van ondertekeningsmandaat als bedoeld in artikel 2, derde lid, wordt als volgt
ondertekend:
overeenkomstig het besluit van het <naam bestuursorgaan> van (datum)
gevolgd door handtekening
naam van degene die ondertekent
naam Team of Domein.
Financieel mandaat
Artikel 6

Budgethouder

1. Het bestuursorgaan verleent mandaat aan het bestuur om besluiten te nemen met financiële
gevolgen ten aanzien van de budgetten die via de programmabegroting of
begrotingswijzigingen aan het bestuursorgaan zijn toegekend.
2. De griffier is budgethouder van de budgetten die direct ten behoeve van de gemeenteraad
staan.
3. Het is het bestuur toegestaan voor de aan hem toegewezen budgetten via ondermandaat
financieel mandaat te verlenen aan door hem aangewezen budgethouders.
Artikel 7
Vervallen.

Bevoegdheden van een budgethouder

Artikel 8
Verplichting gemandateerde
De gemandateerde dient bij de uitvoering van het mandaat de nadere voorschriften, neergelegd in
de Regeling beheer budgetten (budgethoudersregeling) in acht te nemen.
Artikel 9
Slotbepaling
Dit besluit kan worden aangehaald als “Mandaat- en volmachtbesluit gemeente Hillegom 2019” en
treedt in werking op de dag volgende op de dag van de bekendmaking. Op dezelfde dag wordt het
Algemeen besluit (financieel) mandaat, volmacht en machtiging gemeente Hillegom 2017 van 7
november 2017 ingetrokken.
Hillegom, 10 december 2019

Burgemeester en wethouders van Hillegom,

C. Baauw
de secretaris

A. van Erk
de burgemeester

Bijlagen:
I
Mandaat- en volmachtregister, behorend bij artikel 2, lid 1 van het Besluit (financieel)
mandaat, volmacht en machtiging gemeente Hillegom 2019

