
Bijlage 1 Mandaatregister 
 
 

Ty-

pe                   

  mandaat 

Bevoegdheid Wettelijke 

grondslag 

Door Aan Bijzondere 

voorwaarden 

/ toelichting 

  Algemene 
mandaten, 
volmachten 
en machti-
gingen 

   

Correspon-
dentie 

     

Machtiging Verzenden 

van algemene 

ontvangstbe-

vestigingen 

 Colle-

ge/burgemees

ter 

Alle medewer-

kers 

 

Machtiging Ondertekenen 

van stukken 

die geen be-

sluit vergen 

(informatiever-

strekking) 

 Colle-

ge/burgemees

ter 

Directie en 

teammana-

gers 

De informatie-

verstrekking 

omvat het 

voeren van 

algemene 

corresponden-

tie die het 

taakveld van 

de eenheid 

betreft, inclu-

sief het ver-

strekken van 

informatie of 

inlichtingen 

over het vast-

gesteld beleid, 

uit vastgestel-

de regelingen 

of van alge-

mene aard. 

Machtiging Tekenen voor   Colle-
Alle medewer-
kers 
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ontvangst bij 

aanbieding 

van aangete-

kende stuk-

ken, deur-

waardersex-

ploten en ge-

rechtelijke 

stukken 

ge/burgemees

ter 

 

Machtiging Doorzenden 
van stukken 
die onjuist zijn 
geadresseerd 

Art. 2:3 Awb Colle-
ge/burgemees
ter 

Directie 
en teammana
gers 

 

 

Type man-

daat  

Bevoegdheid Wettelijke 

grondslag 

Door Aan Bijzondere 

voorwaarden 

/ toelichting 

Mandaat Verlengen van 

een beslister-

mijn bij inge-

wikkelde / 

omstreden 

onderwerpen 

Art. 3:18 lid 2 

Awb 

College en 

burgemeester 

Directie en 

teammana-

gers 

In overleg met 

de portefeuil-

lehouder 

Mandaat Besluit een 

aanvraag niet 

verder te be-

handelen (niet 

ontvankelijk-

heid) 

Art. 4:5 Awb College en 

burgemeester 

Directie en 

teammana-

gers 

 

Mandaat Verzoek om 

een aanvraag 

aan te vullen 

Art. 4:5 Awb College en 

burgemeester 

Directie en 

teammana-

gers 

 

Mandaat Afwijzen van 

een aanvraag 

bij herhaalde 

aanvraag 

Art. 4:6 lid 2 

Awb 

College en 

burgemeester 

Directie en 

teammana-

gers 
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Mandaat Het gelegen-

heid geven 

aan aanvra-

ger/derde 

belangheb-

bende tot het 

indienen van 

zienswijze 

Art. 4:7, 4:8 

Awb 

College en 

burgemeester 

Directie en 

teammana-

gers 

 

Mandaat Het sturen van 

een voort-

gangsbericht 

waarin de 

afdoeningter-

mijn van een 

aanvraag 

wordt verlengd 

Art. 4:14 Awb College en 

burgemeester 

Directie en 

teammana-

gers 

In overleg met 

de portefeuil-

lehouder 

 

Type  man-

daat 

Bevoegdheid Wettelijke 

grondslag 

Door Aan Bijzondere 

voorwaarden 

/ toelichting 

Bezwaar en 

beroep 

     

Mandaat Het verdagen 

van de termijn 

voor het ne-

men van een 

beslissing op 

bezwaar 

Art. 7:10 Awb College Directie en 

teammana-

gers 

In overleg met 

de portefeuil-

lehouder 

Machtiging Bevestigen 

ontvangst 

bezwaarschrift 

Art. 6:14 Awb College en 

burgemeester 

Directie en 

teammana-

gers 

 

Machtiging Vertegen-

woordiging in 

bezwaar- en 

Art. 160 Ge-

meentewet 

College en 

burgemeester 

Deze machti-

ging is expli-

ciet op schrift 
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beroepszaken 

in publiekrech-

telijke en pri-

vaatrechtelijke 

aangelegen-

heden bij de 

commissie 

bezwaarschrif-

ten,de kanton-

rechter, de 

rechtbank, 

Raad van 

State, Centra-

le raad van 

Beroep en 

andere ge-

rechtelijke 

instanties 

gesteld en aan 

de betreffende 

medewerkers 

bekend ge-

maakt 

Onderteke-

ningmandaat 

Ondertekening 

van door het 

college / de 

burgemeester 

genomen be-

slissingen op 

bezwaar 

Art. 10:11 Awb College en 

burgemeester 

Directie en 

teammana-

gers 

 

 

Type  man-

daat 

Bevoegdheid Wettelijke 

grondslag 

Door Van Bijzondere 

voorwaarden 

/ toelichting 

Indienen aan-

vragen 

     

Machtiging Indienen van 

aanvragen om 

vergunning, 

ontheffing, 

subsidies en 

Art. 108 Ge-

meentewet 

College en 

burgemeester 

Directie en 

teammanagers 
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dergelijke in-

gevolge wet- 

en regelgeving 

waarvan het 

primaat bij de 

afdeling / het 

team berust 

Machtiging Het doen van 

aangifte 

Art. 160 Ge-

meentewet 

College en 

burgemeester 

Alle medewer-

kers 

 

Overeen- 

komsten 

     

Volmacht Aanbesteding 

van diensten, 

leveringen en 

werken 

Art. 160 Ge-

meentewet 

College Alle product-

houders, pro-

ductbeheer-

ders en fcl-

beheerders 

Met in acht-

neming van 

het inkoop- en 

aanbeste-

dingsbeleid en 

de product-

houdersrege-

ling 

Mandaat Besluiten tot 

het aangaan, 

wijzigen en 

beëindigen 

van overeen-

komsten 

Art. 160 Ge-

meentewet 

College Alle product-

houders, pro-

ductbeheer-

ders en fcl-

beheerders(en 

directie en 

teammanagers 

als het geen 

financiële ver-

plichting geeft) 

Met in acht-

neming van 

het inkoop- en 

aanbeste-

dingsbeleid en 

de product-

houdersrege-

ling 

 

Type  man-

daat 

Bevoegdheid Wettelijke 

grondslag 

Door Van Bijzondere 

voorwaarden 

/ toelichting 
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Volmacht Het onderte-

kenen van 

overeenkom-

sten 

Art. 171 Ge-

meentewet 

Burgemeester Alle product-

houders, pro-

ductbeheer-

ders en fcl-

beheerders 

(en directie en 

teammanagers 

als het geen 

financiële ver-

plichting geeft) 

Met in acht-

neming van 

het inkoop- en 

aanbeste-

dingsbeleid en 

de produkt-

houdersrege-

ling 

Volmacht Ingebrekestel-

lingen 

Art. 160 Ge-

meentewet 

College Directie en 

teammanagers 

 

Mandaat / 

volmacht / 

machtiging 

Het nemen 

van besluiten 

ter uitoefening 

van beheers-

bevoegdhe-

den, alsmede 

volmacht en 

machtiging tot 

uitoefening 

van de daar-

mee verbon-

den procedu-

rele bevoegd-

heden ten 

aanzien van 

het beheer van 

gemeentelijke 

eigendommen 

voor zover 

vallen binnen 

het taakveld 

van de een-

heid 

Art. 160 Ge-

meentewet 

College Alle product-

houders, pro-

ductbeheer-

ders en fcl-

beheerders 
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Volmacht Instellen van 

een privaat-

rechtelijke 

actie teneinde 

een verjarings-

termijn te stui-

ten 

Art. 160 Ge-

meentewet 

College Directie en 

teammanagers 

  

 

Type  man-

daat 

Bevoegdheid Wettelijke 

grondslag 

Door Van Bijzondere 

voorwaarden 

/ toelichting 

Machtiging Vertegen-

woordiging 

van de ge-

meente bij het 

verlijden 

van akten 

Art. 160 Ge-

meentewet 

Burgemeester Directie en 

teammanagers 

 

Overige      

Mandaat Beslissen op 

verzoeken om 

informatie en 

het verdagen 

ervan op 

grond van de 

Wet Open-

baarheid van 

Bestuur 

WOB 
College / bur-
gemeester 

 

Directie en 

teammanagers 

 

Man-

daat/machtigin

g 

Besluiten na-

mens gemeen-

te, college of 

raad rechtsge-

dingen, be-

zwaarprocedu-

res of admini-

stratieve be-

Art. 160 lid 1 

sub f Gemeen-

tewet 

College Directie en 

teammanagers 
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roepsprocedu-

res te voeren 

of handelingen 

ter voorberei-

ding daarop te 

treffen 

Man-

daat/machtigin

g 

Voorbereiden 

van civiele 

procedures 

Art. 160 lid 1 

sub g Ge-

meentewet 

college Directie en 

teammanagers 

 

Mandaat Het nemen 

van beslissin-

gen ingevolge 

de Wet Be-

scherming 

Persoonsge-

gevens 

WBP College Directie en 

teammanagers 

 

Mandaat Aanwijzing 

toezichthou-

dende ambte-

naren voor het 

taakveld van 

de afdeling of 

het team en 

het afgeven en 

ondertekenen 

van het legiti-

matiebewijs 

Bijzonder wet-

geving juncto 

Art. 5:11 en 

5:12 Awb 

College en 

burgemeester 

Directie en alle 

teammanagers 

Geen onder-

mandaat 

Mandaat Het aanwijzen 

van met op-

sporing belas-

te ambtenaren 

voor opsporing 

van overtre-

dingen van 

lokale veror-

Wetboek van 

Strafvordering 

en Besluit 

BOA 

College Directie en 

teammanagers 

Geen onder-

mandaat 
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dening 

Mandaat Dwangsombe-

schikkingen 

i.k.v. Wet 

dwangsom bij 

niet tijdig be-

slissen 

Art. 4:17 e.v. 

Awb 

College en 

burgemeester 

Directie en 

teammanagers 

 

 

Type  man-

daat 

Bevoegdheid Wettelijke 

grondslag 

Door Van  Bijzondere 

voorwaarden 

/ toelichting 

  Secretaris / 

algemeen 

directeur 

   

Mandaat Het nemen 
van besluiten 
tot aanstelling 
en ontslag van 
personeel, 
benoeming in 
vaste dienst 
en het verle-
nen en verlen-
gen van een 
tijdelijk dienst-
verband, het 
vaststellen van 
functie-
beschrijvingen 
en –
waarderingen, 
plaatsing in 
eindrang en 
het opleggen 
van disciplinai-
re maatrege-
len 

CAR/UWO en 
uitvoeringsre-
gelingen arti-
kel 160 Ge-
meentewet 

College Secretaris / 
directeur 

 

 

Geen onder-
mandaat 

Mandaat Uitvoering van 
alle overige 
bepalingen 
CAR/UWO en 
uitvoeringsre-
gelingen 

CAR/UWO en 
uitvoeringsre-
gelingen arti-
kel 160 Ge-
meentewet 

College Alle team ma-
nagers 

 

Geen onder-
mandaat 

Mandaat Werving, se-
lectie van per-

CAR/UWO en 
uitvoeringsre-

College Secretaris / 
directeur 

Geen onder-
mandaat 
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soneel en de 
voorkomende 
beslissingen in 
dit kader, daar 
onder begre-
pen het verle-
nen van op-
dracht tot 
plaatsen wer-
vingsadver- 
tentie 

gelingen arti-
kel 160 Ge-
meentewet 

 

Mandaat Beslissingen in 
het kader van 
het ARBO-
beleid daaron-
der begrepen 
het overgaan 
tot aanschaf-
fingen en tot 
het volgen van 
medische tra-
jecten 

Arbowet c.a. College Alle team ma-
nagers 

 

Geen onder-
mandaat 

Mandaat Voeren van 
procedures en 
beslissingen in 
dit kader op-
grond van de 
Verhaalswet 
ongevallen 
ambtenaren 

Verhaals-wet 
ongevallen 
ambtenaren 

College Alle team ma-
nagers 

 

Geen onder-
mandaat 

 

Type  man-

daat 

Bevoegdheid Wettelijke 

grondslag  

Door  Van Bijzondere 

voorwaarden 

/ toelichting 

  Afdeling Ad-

vies en On-

dersteu-ning 

(A en O) 

   

Team Advies 

en Control 

(A&C) 

     

Machtiging Het registreren 

van klachten 

zoals bedoeld 

in artikel 9:12a 

Art. 9:12a Awb College Directie en 

teammanager 

A&C 
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Awb 

Machtiging Het sturen van 

ontvangstbe-

vestigingen 

Art. 9:6 Awb College Directie en alle 

teammanagers 

 

Machtiging Het niet in 

behandeling 

nemen van 

klachten 

Art. 9:8 lid 3 

Awb 

College Directie en alle 

teammanagers 

 

Machtiging Het verdagen 

van de beslis-

termijn 

Art. 9:11 lid 2 

Awb 

College Directie en alle 

teammanagers 

 

Machtiging Het geven van 

een eindoor-

deel over 

klachten 

Art. 9:12 Awb College Directie en alle 

teammanagers 

 

Machtiging Het besluit om 

de bezwaar-

schriftencom-

missie te laten 

adviseren over 

een klacht 

Art. 2, lid 2 

Verordening 

commissie 

bezwaarschrif-

ten Peel en 

Maas 

College Directie en alle 

teammanagers 

 

Volmacht Beheren van 

de verzeke-

ringsportefeuil-

le van de ge-

meente 

 College Directie en 

teammanager 

A en C 

 

Mandaat Het nemen 

van besluiten 

inzake aan-

sprakelijkstel-

lingen namens 

en jegens de 

gemeente 

Art. 160 Ge-

meentewet 

College Directie en 

teammanager 

A en C 
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Mandaat Administratie-

ve verwerking 

beschikking tot 

inbewaring-

stelling Wet 

BOPZ 

Wet BOPZ Burgemeester Directie en 

teammanager 

A en C 

 

Machtiging Het opvragen 

van strafregis-

tergegevens 

en inlichtingen 

uit de algeme-

ne documenta-

tieregisters bij 

de Centrale 

Justitiële Do-

cumentatie 

 Burgemeester Directie en 

teammanager 

A en C 

 

Mandaat Besluiten tot 

het opleggen 

van een tijde-

lijk huisverbod 

Art. 12 Politie-

wet, art 177 

Gemeente-

wet, art. 3 Wet 

tijdelijk huis-

verbod 

Burgemeester Directie en 

teammanager 

A en C 

Geen onder-

mandaat 

Mandaat Besluiten tot 

het opleggen 

of opheffen 

van een ge-

biedsontzeg-

ging 

Art. 712 Ge-

meente wet, 

art.2:77 APV 

Burgemeester Directie en 

teammanager 

A en C 

Ondermandaat 

uitsluitend aan 

die functiona-

rissen die de 

functie van 

operationeel 

coördinator 

uitoefenen 

binnen de 

basiseenheid 

Helden 

 

Type  man- Bevoegdheid Wettelijke Door Van Bijzondere 

voorwaarden 
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daat grondslag  / toelichting 

Team Beheer 

en Uitvoering 

(B en U) 

     

Volmacht Uitvoering 

bankzaken 

(o.a. openen, 

wijzigen, op-

heffen bankre-

keningen, 

contracten 

telebankieren, 

machtigen 

personen voor 

binnenhalen 

dagafschriften, 

geld storten, 

pinnen). 

Art. 160, lid 1 

sub e Ge-

meentewet 

College Directie en 

teammanager 

B en U 

 

Mandaat Versturen van 

betalingsher-

inneringen, 

aanmaningen 

en dwangbe-

velen (aanle-

vering bij 

deurwaarder) 

Art. 4:112Awb, 

4:114 Awb 

College Directie en 

teammanager 

B en U 

 

Mandaat Het verlenen 

van uitstel van 

betaling en 

ondertekenen 

van de be-

schikking tot 

uitstel van 

betaling 

Art. 4:94 Awb College Directie en 

teammanager 

B en U 
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Mandaat Het vaststellen 

bij beschikking 

van de ver-

schuldigde 

wettelijke rente 

Art. 4:99 Awb College Directie en 

teammanager 

B en U 

 

Mandaat Besluiten tot 

aanspannen 

van rechtsza-

ken over vor-

deringen 

Art. 

160Gemeente

wet 

College Directie en 

teammanager 

B en U 

 

Volmacht Het uitzetten 

van overtollige 

liquide midde-

len 

 College Directie en 

teammanager 

B en U 

Met in acht-

neming van 

het treasury-

statuut 

Mandaat Het aantrek-

ken van kort-

lopende (kor-

ter dan 1jaar) 

financierings-

middelen 

Treasury-

statuut 

College Directie en 

teammanager 

B en U 

 

Mandaat Het aantrek-

ken van lang-

lopende(langer 

dan1 jaar) 

financierings-

middelen 

Treasury-

statuut 

College Directie en 

teammanager 

B en U 

 

Machtiging Het doen van 

aangifte BTW 

en BCF 

 College Directie en 

teammanager 

B en U 

 

Volmacht Aantrekken 

van liquide 

middelen 

 College Directie en 

teammanager 

B en U 

 

Volmacht Verwerking  College Directie en  
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betalingen en 

ontvangsten; 

betaalmidde-

len 

teammanager 

B en U 

Volmacht Bewaring van 

gemeentegel-

den, inning 

van ontvang-

sten en het 

doen van beta-

lingen 

 College Directie en 

teammanager 

B en U 

 

Volmacht Akkoordverkla-

ring dat inge-

diende beta-

lingsstukken 

voldoen aan 

daaraan te 

stelleneisen 

 College Directie en 

teammanager 

B en U 

 

Machtiging Treffen van 

uitvoerende 

maatregelen in 

het kader van 

de zorg voor 

veiligheid en 

welzijn van 

werknemers 

en gebruikers 

gemeentelijke 

gebouwen 

 College Directie en 

teammanager 

B en U 

 

Machtiging Treffen van 

uitvoerende 

maatregelen 

bij calamitei-

ten, ongeval-

len en/of brand 

 College Directie en 

teammanager 

B en U 
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in/om gemeen-

tehuis 

Volmacht Oninbaar ver-

klaren en af-

boeken van 

vorderin-

gen m.u.v. 

gemeentelijke 

belastingen, 

tot een bedrag 

van € 

15.000,00 

 College Directie en 

teammanager 

B en U 

 

Mandaat en 
volmacht  

Het besluiten 
tot het aan-
gaan van ge-
bruiksover-
eenkomsten 
GSM en het 
ondertekenen 
van gebruiks-
overeenkom-
sten  

Art. 160 en 
171 Gemeen-
tewet  

College en 
burgemeester  

Directie en 
team manager 
B&U 
 
 

Met in acht-
neming van 
het inkoop- en 
aanbeste-
dingsbeleid en 
de product-
houdersrege-
ling  

 
 

Type  man-

daat 

Bevoegdheid Wettelijke 

grondslag 

Door Van Bijzondere 

voorwaarden 

/ toelichting 

Team Infor-

matise-ring 

en Automati-

se-ring (I en 

A) 

     

Mandaat en 

volmacht 

Het besluiten 

tot het aan-

gaan van ge-

bruiksover-

eenkomsten 

en het onder-

tekenen van 

gebruiksover-

Art. 160 en 

171 Gemeen-

tewet 

College en 

burgemeester 

Directie en 

teammanager 

I&A 

Met in acht-

neming van 

het inkoop- en 

aanbeste-

dingsbeleid en 

de product-

houdersrege-
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eenkomsten ling 

Mandaat Het beslissen 

op aanvragen 

inzake huis-

nummering en 

straatnaamge-

ving (adresbe-

schikkingen) 

Verordening 

naamgeving 

en nummering 

2010 Peel en 

Maas 

College Directie en 

teammanager 

I&A 

 

Mandaat Uitvoering Wet 

Basisregistra-

ties Adressen 

en Gebouwen 

Wet Basisregi-

straties Adres-

sen en Ge-

bouwen 

College Directie en 

teammanager 

I&A 

 

Mandaat Besluiten dat 

papieren do-

cumenten 

behorend bij 

uiteindelijk te 

vernietigen 

processen 

vervangen 

mogen worden 

door digitale 

reproducties 

7 Archiefwet 

1995 en artikel 

5 archiefveror-

dening ge-

meente Peel 

en Maas 

College Directie en 

teammanager 

I&A 

 

Mandaat en 

volmacht 

Het aangaan 

van overeen-

komsten en 

ondertekenen 

van overeen-

komsten met 

particuliere 

instellingen en 

personen ten 

einde archie-

ven en collec-

ties van deze 

Archiefwet 

1995 

College en 

burgemeester 

Directie en 

teammanager 

I&A 

Met in acht-

neming van 

het inkoop- en 

aanbeste-

dingsbeleid en 

de product-

houdersrege-

ling 
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instellingen en 

personen in de 

gemeentelijke 

archiefbe-

waarplaats in 

bruikleen of 

eigendom op 

te nemen en te 

beheren. 

Mandaat Zorg houden 

voor gemeen-

telijk beperkin-

genregister en 

gemeentelijke 

beperkingen-

registratie 

Art. 4 en 5 Wet 

kenbaarheid 

publiekrechte-

lijke beperkin-

gen onroeren-

de zaken 

(WKPB) 

College Directie en 

teammanager 

I&A 

 

 

Type  man-

daat 

Bevoegdheid Wettelijke 

grondslag 

Door Van Bijzonder 

voorwaarden 

/ toelichting 

Team Klant 

Contact Cen-

trum  (KCC) 

     

Mandaat Beslui-

ten/handelinge

n ter uitvoering 

van de Wet 

basisadmini-

stratie perso-

nen 

Wet brp College Directie en 

teammanager 

KCC 

 

Mandaat Beslissingen 

inzake optie-

verleningen 

als bedoeld in 

de Rijkswet op 

Rijkswet Burgemeester Directie en 

teammanager 

KCC 
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het Nederlan-

derschap 2003 

Mandaat Benoeming 

tijdelijk onbe-

zoldigd bui-

tengewoon 

ambtenaar van 

de burgerlijke 

stand voor het 

eenmalig vol-

trekken van-

een huwelijk of 

vestigen 

van een part-

nerschaprela-

tie 

Art. 1:16, lid 

2BW 

College Directie en 

teammanager 

KCC 

 

Mandaat Besluiten op 

aanvragen 

reisdocumen-

ten incl. bij-

schrijven kin-

deren, weige-

ren en verval-

len verklaren 

reisdocumen-

ten 

Art. 26, 40, 44 

en 

57Paspoortwet

en PUN 

Burgemeester Directie en 

teammanager 

KCC 

 

Mandaat Verantwoor-

ding afleggen 

aan Ministerie 

van Binnen-

landse Zaken 

over de finan-

ciële afwikke-

ling van reis-

documenten 

Art. 2 Pas-

poortwet en 

het Besluit 

Paspoortgel-

den 

College Directie en 

teammanager 

KCC 
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Mandaat In ontvangst 

nemen aan-

vraag, ver-

strekking en 

uitreiking rij-

bewijs 

Art. 116 We-

genverkeers-

wet 

Burgemeester Directie en 

teammanager 

KCC 

 

Mandaat Besluiten op 

grond van de 

Beheerveror-

dening be-

graafplaatsen 

en bijbehoren-

de beleidsre-

gels 

Beheerveror-

dening be-

graafplaatsen 

Peel en Maas 

College Directie en 

teammanager 

KCC 

 

Mandaat Besluiten op 

grond van de 

Verordening 

begraafrech-

ten 

Verordening 

begraafrech-

ten 

College Directie en 

teammanager 

KCC 

 

Mandaat Uitvoering 

beleidsregels 

lijkbezorging 

van over-

heidswege 

Beleidsregels 

lijkbezorging 

van over-

heidswege 

College Directie en 

teammanager 

KCC 

 

Mandaat Afgifte van een 

laissez passer 

voor lijken 

Art. 11 Besluit 

op de lijkbe-

zorging 

Burgemeester Directie en 

teammanager 

KCC 

 

Mandaat Beslissen op 

verzoek om 

uitstel begra-

ven/cremeren 

Art. 17 wetop 

de Lijkbezor-

ging 

Burgemeester Directie en 

teammanager 

KCC 

 

Mandaat Advies over 

het verzoek en 

de eventuele 

Art. 36 lid 5 

Besluit verkrij-

ging en verlies 

Burgemeester Directie en 

teammanager 
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naamvaststel-

ling en 

naamswijzi-

ging aan Onze 

Minister 

Nederlander-

schap 

KCC 

Mandaat Advisering 

inzake ge-

slachtsnaam-

wijziging 

Art. 1:7 lid 5 

BW 

College Directie en 

teammanager 

KCC 

 

Mandaat Uitvoering 

Kieswet 

Kieswet College en 

burgemeester 

Directie en 

teammanager 

KCC 

 

Mandaat Aanwijzing 

incidentele 

trouwlocaties 

  College Directie en 

teammanager 

KCC 

 

Machtiging Legalisatie van 

handtekenin-

gen 

  Burgemeester Directie en 

teammanager 

KCC 

 

Mandaat Afleggen ver-
klaring van 
burgerlijke 
staat onder 
eed of belofte 
(zogenaamde 
VOE) 
 

Wet basisregi-
stratie perso-
nen, artikel 2.8 
onder e 

College  Directie en 
team manager 
KCC 

 

Mandaat  In ontvangst 
nemen van 
optieverklarin-
gen en natura-
lisatie-
verzoeken en 
uitreiken van 
naturalisatie-
besluiten 

Besluit verkrij-
ging en verlies 
Nederlander-
schap, artikel 
2 

Burge-meester Directie en 
team manager 
KCC 

Volgens artikel 
60, 60a en 60b 
van het Besluit 
verkrijging en 
verlies Neder-
lander-schap, 
moet eerst een 
verklaring van 
verbondenheid 
worden afge-
legd, voordat 
de uitreiking 
van het besluit 
plaats vindt 
(deze be-
voegdheid is 
dus gekoppeld 
aan de uitrei-
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king van het 
besluit). 

 

Type  man-

daat 

Bevoegdheid Wettelijke 

grondslag 

Door Van Bijzondere 

voorwaarden 

/ toelichting 

Team Ver-

gunning, 

Toezicht en 

Handhaving 

(VTH) 

     

Mandaat  Het beslissen 
op aanvragen 
om alle soor-
ten omge-
vingsvergun-
ningen inge-
volge de Wet 
algemene 
bepalingen 
omgevings-
recht 

Artt. 2.1, 2.2, 
2.4, 2.6 en 
3.10 lid 3 Wa-
bo, Bouwbe-
sluit 2012, 
APV, Bomen-
verordening 

College Directie en 
teammanager 
VTH 

Bij aanlegacti-
viteiten vooraf 
overleg met 
portefeuille-
houder; bij 
milieuactivitei-
ten overleg 
met portefeuil-
lehouder naar 
aanleiding van 
tegen ont-
werpvergun-
ning inge-
brachte ziens-
wijzen 

Mandaat Beslissen tot 
het intrekken 
of wijzigen van 
in een fasen 
verleende 
omgevings-
vergunning 

Art. 2.5 Wabo College Directie en 
teammanager 
VTH 

 

Mandaat Indienen ver-
zoek om wijzi-
ging of intrek-
king van (de 
voorschriften 
verbonden 
aan) een om-
gevingsver-
gunning 

Art. 2.29 Wabo College Directie en 
teammanager 
VTH 

 

Mandaat Beslissing (op 
verzoeken) tot 
actualisering, 
wijziging of 
intrekking van 
(de voorschrif-
ten verbonden 
aan) een om-
gevingsver-

Artt. 2.30, 
2.31, 2.33 en 
2.33a Wabo 

College Directie en 
teammanager 
VTH 
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gunning 

Mandaat Verzoeken om 
of geven van 
advies bij aan-
vragen om een 
omgevings-
vergunning 

Artt. 2.26 lid 4 
Wabo, 6.1 Bor 

College Directie en 
teammanager 
VTH 

 

Mandaat Afgeven ver-
klaring van 
geen beden-
kingen 

Art. 2.27 Wabo College Directie en 
teammanager 
VTH 

 

Mandaat Het aanhou-
den van aan-
vragen om een 
omgevings-
vergunning 
voor het slo-
pen van een 
bouwwerk 

Art. 3.4 Wabo College Directie en 
teammanager 
VTH 

 

Mandaat Besluiten en 
andere be-
voegdheden 
betreffende de 
voorberei-
dingsprocedu-
re van een 
omgevings-
vergunning 

§ 3.2 en 3.3 
Wabo 

College  Directie en 
teammanager 
VTH 

 

Mandaat De bevoegd-
heid om te 
beslissen dat 
vanwege be-
langrijke nade-
lige gevolgen 
voor het mili-
eu, voor een 
activiteit een 
milieu-
effectrapport 
moet worden 
gemaakt 

Art. 7.2 en § 
7.6 Wm 

College  Directie en 
teammanager 
VTH 

 

Mandaat  Het beslissen 
op aanvragen 
om een ver-
gunning inge-
volge de APV 
waarvoor het 
college of de 
burgemeester 
bevoegd ge-
zag is 

APV College / bur-
gemeester 

Directie en 
teammanager 
VTH 

 

Mandaat Verbieden 
maken of ver-
anderen van 
een uitweg 

APV College Directie en 
teammanager 
VTH 
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Mandaat Het verlenen 
van ontheffing 
voor het ten 
behoeve van 
nachtverblijf 
plaatsen van 
kampeermid-
delen buiten 
een kampeer-
terrein 

Art. 4:18 APV College Directie en 
teammanager 
VTH 

 

Mandaat De bevoegd-
heid om te 
beslissen op 
aanvragen om 
een vergun-
ning van een 
horeca- of 
slijtersbedrijf 

Art. 3 Drank- 
en Horecawet 

Burgemeester Directie en 
teammanager 
VTH 

 

Mandaat Het beslissen 
op aanvragen 
om een ont-
heffing voor 
het verstrek-
ken van zwa-
kalcoholhou-
dende dranken  

Drank en Ho-
recawet 

Burgemeester Directie en 
teammanager 
VTH 

 

Mandaat Het beslissen 
op aanvragen 
om een loterij-
vergunning  

Wet op de 
kansspelen 

College Directie en 
teammanager 
VTH 

 

Mandaat Accepteren 
melding klein 
kansspel 

Wet op de 
kansspelen 

College Directie en 
teammanager 
VTH 

 

Mandaat Het beslissen 
op aanvragen 
om een speel-
automatenver-
gunning  

Wet op de 
kansspelen 

Burgemeester Directie en 
teammanager 
VTH 

 

Mandaat Het beslissen 
op aanvragen 
om een stand-
plaatsvergun-
ning (al dan 
niet onder 
voorschriften 
en beperkin-
gen), het over-
schrijven, in-
trekken en 
schorsen van 
een stand-
plaatsvergun-
ning, uitsluiten 
dagplaatshou-
der of stand-
werker, on-

Markverorde-
ning 

College Directie en 
teammanager 
VTH 
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middellijke 
verwijdering) 

Mandaat Het beslissen 
op aanvragen 
om een mili-
euvergunning 

Artt. 8.1 en 8.4 
Wet milieube-
heer 

College Directie en 
teammanager 
VTH 

Overleg met 
portefeuille-
houder naar 
aanleiding van 
tegen ont-
werpvergun-
ning inge-
brachte ziens-
wijzen 

Mandaat  Het beslissen 
op aanvragen 
voor afvalver-
branding bui-
ten inrichtin-
gen 

Artt. 10.2 en 
10.63 Wet 
milieubeheer, 
APV 

College  Directie en 
teammanager 
VTH 

 

Mandaat Uitvoeren Mo-
numentenwet 
1988 (o.a. het 
beslissen op 
aanvragen om 
een monu-
mentenver-
gunning) 

Monumenten-
wet 1998 en 
Besluit rijks-
subsidiëring 
instandhou-
ding monu-
menten 

College Directie en 
teammanager 
VTH 

 

Mandaat Het beslissen 
inzake ver-
gunningplicht 
aansluiting 
riool op ge-
meentelijke 
riolering, hard-
heidsclausule 

Artt. 2, 5 en 6 
Aansluitveror-
dening riole-
ring 

College Directie en 
teammanager 
VTH 

 

Mandaat  Het verlenen 
van ontheffing 
van verkeers-
regels en ver-
keerstekens 

Art. 87 RVV 
1990 

College  Directie en 
teammanager 
VTH 

 

Mandaat Het verlenen 
van ontheffing 
om af te wijken 
van de ver-
plichte route 
gevaarlijke 
stoffen 

Artt. 22 en 23 
Wet vervoer 
gevaarlijke 
stoffen 

College Directie en 
teammanager 
VTH 

 

Mandaat Het verlenen 
van ontheffing 
van verbod 
voor het hou-
den van een 
wedstrijd met 
voertuigen op 
de weg en het 
afgeven van 
een verklaring 

Artt. 10 lid 1 
en 148 Wegen 
verkeerswet 
1994 

College Directie en 
teammanager 
VTH 
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van geen be-
zwaar hiervoor 

Mandaat Het verlenen 
van ontheffing 
van artt. 5.1.1 
lid 1 onder c 
en lid 2, 5.1.2 
en 5.1.3 Rege-
ling voertuigen 

Art. 9.1 Rege-
ling voertuigen 

College Directie en 
teammanager 
VTH 

 

Mandaat Besluiten op 
aanvragen om 
ontheffingen 
en het wijzigen 
of intrekken 
van ontheffin-
gen en aanwij-
zen koopzon-
dagen 

Winkeltijden-
verordening en 
Winkeltijden-
wet  

College Directie en 
teammanager 
VTH 

 

Mandaat Het beslissen 
op aanvragen 
om een bouw-
vergunning 

Woningwet College Directie en 
teammanager 
VTH 

 

Mandaat Het beslissen 
op aanvragen 
om vergun-
ning/toestemm
ing voor het 
leggen en 
hebben van 
kabels, buizen 
en leidingen 
in, over en 
onder ge-
meentegrond 

 College Directie en 
teammanager 
VTH 

 

Mandaat Het vaststellen 
van (maat-
werk) voor-
schriften voor 
onderwerpen 
of regels die 
zijn aangewe-
zen bij of 
krachtens 
algemene 
maatregelen 
van bestuur  

Artt. 8.42 en 
8.42a Wet 
milieubeheer, 
amvb’s 

College  Directie en 
teammanager 
VTH 

 

Mandaat  Het beslissen 
over de gelijk-
waardigheid 
van het be-
schermingsni-
veau voor het 
milieu 

Art. 1.8 
Act.besluit 

College Directie en 
teammanager 
VTH 

 

Mandaat  Het besluiten 
tot het wel of 

Art. 1.11 
Act.besluit 

College Directie en 
teammanager 

 



Gemeente Peel en Maas   1894/2014/448970    Pagina 27 van 47 
 

niet laten uit-
voeren van 
een akoestisch 
onderzoek 

VTH 

Mandaat  Het vragen 
van gegevens 
die nodig zijn 
voor het stel-
len van maat-
werkvoor-
schriften 

Art. 1.15 
Act.besluit 

College Directie en 
teammanager 
VTH 

 

Mandaat  Verplichten om 
onderzoek te 
laten doen 
naar energie-
besparende 
maatregelen 

Art. 2.15 
Act.besluit 

College Directie en 
teammanager 
VTH 

 

Mandaat  Stellen van 
termijn voor 
beschikbaar 
houden van 
gegevens 

Artt. 3.10m, 
3.12, 3.22 
Act.besluit 

College Directie en 
teammanager 
VTH 

 

Mandaat  Verlenen van 
goedkeuring 

Artt. 3.26i, 
4.100 
Act.besluit 

College Directie en 
teammanager 
VTH 

 

Mandaat  Verzoeken om 
overleggen 
van gegevens 

Artt. 3.67, 
3.72, 3.73, 
4.47, 4.97, 
4.98, 4.99, 
4.100 
Act.besluit 

College Directie en 
teammanager 
VTH 

 

Mandaat  Aanwijzen van 
activiteiten 

Art. 3.148 
Act.besluit 

College Directie en 
teammanager 
VTH 

 

Mandaat  Het zorgdra-
gen voor het 
toezicht en de 
handhaving 
(waaronder 
mede begre-
pen het nemen 
van een be-
sluit op inge-
komen hand-
havingsver-
zoeken en het 
opleggen van 
een last onder 
dwangsom of 
bestuurs-
dwang) van de 
wet- en regel-
geving be-
doeld artikel 
5.1 Wet alge-
mene bepalin-

Art. 125 Ge-
meentewet, 
titel 5.3 Alge-
mene wet 
bestuursrecht, 
art. 5.1 Wabo, 
gemeentelijke 
verordeningen 

College / bur-
gemeester 

Directie en 
teammanager 
VTH 

Bij spoedei-
sende be-
stuursdwang 
portefeuille-
houder zo 
spoedig moge-
lijk in kennis 
stellen; bij 
handhavend 
optreden por-
tefeuillehouder 
in kennis stel-
len vooraf-
gaand aan het 
voornemen; bij 
besluiten op 
handhavings-
verzoeken 
vooraf overleg 
met portefeuil-
lehouder 
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gen en ge-
meentelijke 
verordeningen, 
voor zover het 
college dan 
wel de burge-
meester be-
voegd gezag 
zijn 

Mandaat Het opleggen 
van een last 
onder dwang-
som ter uitvoe-
ring van artikel 
5:20 lid 1 Awb 

Art. 5.14 Wabo College Directie en 
teammanager 
VTH 

 

Mandaat Intrekken van 
een vergun-
ning of onthef-
fing bij niet-
naleving of als 
vergun-
ning/ontheffing 
op basis van 
een onjuiste of 
onvolledige 
opgave is ver-
leend, door 
een ander 
wordt uitge-
voerd of in het 
geval en onder 
de voorwaar-
den van artikel 
3 Wet bibob  

Art. 5.19 Wabo College Directie en 
teammanager 
VTH 

 

Mandaat  Het toepassen 
van bestuurs-
dwang tot het 
overbrengen 
en in bewa-
ringstellen van 
een op de weg 
staand voor-
tuig 

Art. 170 We-
genverkeers-
wet, Weg-
sleepverorde-
ning Peel en 
Maas 

College Directie en 
teammanager 
VTH 

 

Mandaat  Het stellen of 
wijzigen van 
nadere voor-
waarden aan 
het slopen 

Bouwbesluit 
2012 

College Directie en 
teammanager 
VTH 

 

Mandaat  Diverse be-
voegdheden 
betreffende 
brandveilig-
heid 

Bouwbesluit 
2012 

college Directie en 
teammanager 
VTH 

 

Mandaat Aanstellen 
verkeersrege-
laars  

Art. 56 BABW Burgemeester Directie en 
teammanager 
VTH 
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Machtiging  Het opvragen 
van strafregis-
tergegevens 
en inlichtingen 
uit de algeme-
ne documenta-
tieregisters bij 
de Centrale 
Justitiële Do-
cumentatie 

Besluit  justi-
tiële en straf-
vorderlijke 
gegevens 

College / bur-
gemeester 

Directie en 
teammanager 
VTH 

 

Machtiging Het opvragen 
van advies bij 
landelijk bu-
reau BIBOB 

 College / bur-
gemeester 

Directie en 
teammanager 
VTH 

 

 

Type  man-

daat 

Bevoegdheid Wettelijke 

grondslag 

Door Van Bijzonde-

re voorwaard

en/toelichting 

Team Werk, 

Zorg en In-

komen (WZI) 

     

Mandaat en 

machtiging 

Het nemen 

van een be-

sluit tot het 

doen van en 

het verrichten 

van aangifte 

ter zake van 

sociale zeker-

heidsfraude 

Wsr, sociale 

regelgeving 

College Directie en 

teammanager 

WZI 

 

Mandaat Besluiten in-

zake herzie-

ning, terugvor-

dering en in-

vordering 

Art.58 en 60 

van de WWB, 

Ioaw 

College Directie en 

teammanager 

WZI 

 

Mandaat en 

machtiging 

De bevoegd-

heid om in het 

kader van 

terugvordering 

van bijstand 

Art. 60 lid 2 

WWB 

College Directie en 

teammanager 

WZI 
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een dwangbe-

vel uit te vaar-

digen 

Mandaat Besluiten in-

zake verhaal-

onderzoeken 

en verhaal in 

rechte 

WWB College Directie en 

teammanager 

WZI 

 

Volmacht Het vertegen-

woordigen van 

de gemeente 

bij het passe-

ren van notari-

ële akten tot 

vestiging van 

krediethypo-

theken 

Art. 

171Gemeente

wet 

Burgemeester Directie en 

teammanager 

WZI 

 

Mandaat Besluiten op 

aanvragen 

uitkering op 

grond van de 

WWB, Ioaw, 

Wij en de Ioaz 

(incl. aanvra-

gen van oude-

ren zonder 

arbeidsplicht) 

WWB, Ioaw, 

Ioaz, Wij 

College Directie en 

teammanager 

WZI 

 

Mandaat Beslissing 

omtrent op-

schorting en 

herziening van 

de uitkering 

Art. 40WWB, 

artikel 

54WWB, art. 

17 Ioaw, art. 

17 Ioaz 

College Directie en 

teammanager 

WZI 

 

Mandaat Beslissing tot 

beëindiging 

van de uitke-

Art. 11 WWB College Directie en 

teammanager 
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ring WZI 

Mandaat Beslissing tot 

het verlagen 

van de bij-

stand  

Art. 18,lid 2 

WWB 

College Directie en 

teammanager 

WZI 

 

Mandaat Beslissing om 

bij wijze van 

voorschot 

bijstand te 

verlenen in de 

vorm van een 

renteloze le-

ning 

Art. 52 WWB College Directie en 

teammanager 

WZI 

 

Mandaat Indienen van 

een verzoek-

schrift in ver-

band met ver-

haal in rechte 

Art. 61 en 62 

WWB 

College Directie en 

teammanager 

WZI 

 

Mandaat Besluiten op 

aanvragen om 

uitkering van 

bijstand in de 

vorm van geld-

lening of borg-

tocht 

Art. 48 WWB College Directie en 

teammanager 

WZI 

 

Mandaat Besluiten op 

aanvragen tot 

het verstrek-

ken van voor-

schotten 

Art. 52 WWB College Directie en 

teammanager 

WZI 

 

Mandaat Besluiten op 

aanvragen 

bijzondere 

bijstand op 

WWB, Ioaw, 

Ioaz 

College Directie en 

teammanager 

WZI 
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grond van de 

WWB, Ioaw, 

Ioaz en mini-

maregelingen 

(incl. ingeval 

van niet-

uitkeringsge-

rechtigden) 

Mandaat Beslissing 

omtrent het 

opleggen van 

een admini-

stratieve boete 

Ioaw, Ioaz College Directie en 

teammanager 

WZI 

 

Mandaat Besluiten in-

zake herzie-

ning opschor-

ting 

Art. 54 WWB College Directie en 

teammanager 

WZI 

 

Mandaat Besluiten in-

zake verhaal-

onderzoeken 

en verhaal in 

rechte (incl. 

ingeval van 

niet uitke-

ringsgerech-

tigden) 

WWB College Directie en 

teammanager 

WZI 

 

Mandaat Besluiten in-

zake aanvra-

gen langdurig-

heidtoeslag op 

grond van de 

WWB (incl. bij 

niet uitke-

ringsgerech-

tigden) 

 College Directie en 

teammanager 

WZI 
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Mandaat Besluiten in-

zake aanvra-

gen bijstand 

zelfstandigen 

BBZ en Besluit 

Bbz 2004 

College Directie en 

teammanager 

WZI 

 

Mandaat Besluiten op 

aanvragen 

voor het vol-

gen van een 

traject door 

niet-

uitkeringsge-

rechtigden 

(Nuggers) 

Art. 7 WWB College Directie en 

teammanager 

WZI 

 

Mandaat Het besluiten 

tot het aan-

gaan en het 

ondertekenen 

van contracten 

voor trajecten 

re-integratie 

Gemeentewet College resp. 

burgemeester 

Directie en 

teammanager 

WZI 

 

Mandaat Besluiten op 

grond van de 

WMO 

 College Directie en 

teammanager 

WZI 

 

Mandaat Besluiten op 

aanvragen 

woonkosten-

toeslag op 

grond van de 

WWB 

WWB College Directie en 

teammanager 

WZI 

 

Mandaat Besluiten in-

zake de Wet 

inburge-

ring/Wet in-

burgering 

Wet inburge-

ring, Wet in-

burgering 

nieuwkomers 

College Directie en 

teammanager 

WZI 
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nieuwkomers  

Mandaat Het beslissen 

op een aan-

vraag om een 

gehandicap-

tenparkeer-

kaart 

BABW College Directie en 

teammanager 

WZI 

 

Mandaat Het toepassen 

van de hard-

heidsclausules 

opgenomen in 

de verordenin-

gen op het 

gebied van 

WZ 

Verschillende 

verordeningen 

College Directie en 

teammanager 

WZI 

 

Mandaat Beslissen op 

een aanvraag 

in het kader 

van kinderop-

vang 

Wet kinderop-

vang 

College Directie en 

teammanager 

WZI 

 

Mandaat Beslissen op 

aanvragen om 

verstrekking 

vervoersvoor-

ziening voor 

schoolbezoek 

Verordening 

leerlingenver-

voer 

College Directie en 

teammanager 

WZI 

 

 

Type  man-

daat 

Bevoegdheid Wettelijke 

grondslag 

Door Van Bijzondere 

voorwaarden 

/toelichting 

Team Open-

bare Ruimte 

(OR) 

     



Gemeente Peel en Maas   1894/2014/448970    Pagina 35 van 47 
 

Mandaat Beslissen op 

aanvragen 

gehandicap-

tenparkeer-

plaatsen 

Art. 15 WVW 

1994, BABW 

College Directie en 

teammanager 

OR 

 

Mandaat Besluiten over 

instemming 

omtrent tijd-

stip, plaats en 

werkwijze van 

uitvoering van 

de werkzaam-

heden 

Telecommuni-

catienet en 

Telecommuni-

catieverorde-

ning 

College Directie en 

teammanager 

OR 

 

Mandaat 

en Volmacht 

Besluiten en 

overgaan tot 

verlenen van 

privaatrechte-

lijke toestem-

ming voor 

handelingen 

in/op de 

grond.  

Art. 160 Ge-

meentewet 

College / Bur-

gemeester 

Directie en 

teammanager 

OR 

 

Mandaat Het aanbren-

gen van ver-

keerstekens 

en treffen van 

maatregelen 

op of aan de 

weg 

Art. 14 t/m 20 

Wvw 

College Directie en 

teammanager 

OR 

 

Mandaat Het tijdelijk 

plaatsen of 

toepassen van 

verkeerste-

kens en het 

tijdelijk uitvoe-

Par. 8BABW College Directie en 

teammanager 

OR 
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ren van maat-

regelen 

Mandaat Het uitvoeren 

van de Afval-

stoffenveror-

dening (o.a. 

aanwijzen, 

wijzigen en 

laten vervallen 

van aanbied-

plaatsen voor 

huishoudelijke 

afvalstoffen, 

frequentie 

inzameling, 

verstrekken 

vergunningen 

etc.) 

Afvalstoffen-

verordening 

College Directie en 

teammanager 

OR 

 

Mandaat Het aanstellen 

van verkeers-

brigadiers 

Regeling ver-

keersbriga-

diers 

Burgemeester Directie en 

teammanager 

OR 

 

Mandaat Het opleggen 

van de her-

plantplicht of 

een financiële 

compensatie-

plicht bij het 

vellen van 

houtopstand 

zonder ver-

gunning 

Artikelen 9 lid 

6 en 10 lid 2 

Bomenveror-

dening ge-

meente Peel 

en Maas 

College Directie en 

teammanager 

OR 

 

 

Type  man-

daat 

Bevoegdheid Wettelijke 

grondslag 

Door Van Bijzondere 

voorwaar-

den/toelichtin
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g 

Team Omge-

vings-

ontwikkeling 

(OO) 

     

Machtiging Het elektro-

nisch waar-

merken en 

publiceren van 

Wro-

instrumenten 

Bro artikel 

1.2.1 lid 1 Bro 

art. 1.2.2 lid 2 

en de Rege-

ling standaar-

den ruimtelijke 

ordening 2008 

College Viewpoint BV 

Bosscheweg 

107 te 5282 

WV BOXTEL 

Geen onder-

mandaat mo-

gelijk 

Mandaat Besluit tot het 

aangaan van 

een verhaals-

overeenkomst 

als bedoeld in 

artikel 6.4a 

Wro 

Art. 6.4a Wro College Directie en 

teammanager 

OO 

Met in acht-

neming van 

het inkoop- en 

aanbeste-

dingsbeleid en 

de product-

houdersrege-

ling 

Volmacht Ondertekening 

verhaalsover-

eenkomst 

Art. 171 Ge-

meentewet 

Burgemeester Directie en 

teammanager 

OO 

Met in acht-

neming van 

het inkoop- en 

aanbeste-

dingsbeleid en 

de product-

houdersrege-

ling 

Mandaat Besluiten tot 

het aangaan 

van planscha-

deovereen-

komsten 

Art. 6.4a Wro College Directie en 

teammanager 

OO 

Met in acht-

neming van 

het inkoop- en 

aanbeste-

dingsbeleid en 

de product-

houdersrege-
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ling 

Volmacht Ondertekening 

planschade-

overeenkomst 

Art. 171 Ge-

meentewet 

Burgemeester Directie en 

teammanager 

OO 

Met in acht-

neming van 

het inkoop- en 

aanbeste-

dingsbeleid en 

de product-

houdersrege-

ling 

Mandaat en 

volmacht 

Besluiten en 

overgaan tot 

verkoop, ver-

huur, pacht of 

ingebruikge-

ving van grond 

Art. 160 Ge-

meentewet 

College / bur-

gemeester 

Directie en 

teammanager 

OO 

Met in acht-

neming van 

het inkoop- en 

aanbeste-

dingsbeleid en 

de product-

houdersrege-

ling 

Mandaat en 

volmacht 

Besluiten en 

overgaan tot 

aankoop van 

stro-

ken/perceeltje

s grond 

Art. 160 Ge-

meentewet 

College / bur-

gemeester 

Directie en 

teammanager 

OO 

Met in acht-

neming van 

het inkoop- en 

aanbeste-

dingsbeleid en 

de product-

houdersrege-

ling 

Mandaat en 

volmacht 

Besluiten en 

overgaan tot 

aankoop gron-

den binnen 

vastgestelde 

Grex 

Grex en artikel 

160 Gemeente 

wet 

College / bur-

gemeester 

Directie en 

teammanager 

OO 

Met in acht-

neming van 

het inkoop- en 

aanbeste-

dingsbeleid en 

de product-

houdersrege-

ling 

Volmacht Het vertegen-

woordigen van 

Art. 171 Ge- Burgemeester Directie en 

teammanager 
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de gemeente 

bij het passe-

ren van notari-

ele akten tot 

aankoop en 

verkoop van 

onroerend 

goed   

meentewet OO 

Mandaat Het uitvoeren 

van de Wet 

geluidhinder 

(aanvragen 

hogere grens-

waarde, be-

sluit op aan-

vraag hogere 

grenswaarde) 

Wet geluidhin-

der 

College Directie en 

teammanager 

OO 

 

Volmacht Het verlenen 

van starterle-

ningen 

Verordening 

starterlening 

College Directie en 

teammanager 

OO 

Na advies 

SVn. Met in 

achtneming 

van het in-

koop- en aan-

bestedingsbe-

leid en de 

producthou-

dersregeling 

Mandaat Beslissen op 

aanvragen om 

vergunning 

voor tijdelijke 

verhuur eigen 

woning 

Leegstands-

wet 

College Directie en 

teammanager 

OO 

 

Mandaat Beslissen op 

een principe-

verzoek ikv 

 College Directie en 

teammanager 

OO 

In overleg met 

Portefeuille-

houder  
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ruimtelijke 

ordening 

Mandaat Nemen van 

projectbeslui-

ten 

Wro College Directie en 

teammanager 

OO 

In overleg met  

Mandaat   het beslissen 

op aanvragen 

om een omge-

vingsvergun-

ning voor het 

afwijken van 

een bestem-

mingsplan of 

inpassingsplan 

(voormalig 

projectbesluit) 

artikel 2.1 lid 1 

onder c en 

2.12 lid 1 on-

der a Wabo 

college Directie en 

teammanager 

OO 

In overleg met 

Portefeuille-

houder 

 

Type  man-

daat 

Bevoegdheid Wettelijke 

grondslag 

Door Van Bijzondere 

voorwaar-

den/toelichtin

g 

Team Maat-

schap-pelijke 

Ontwikkeling 

(MO) 

     

Mandaat Beslissen op 

aanvragen 

vervangende 

leerplicht en 

volgen onder-

wijs op andere 

wijze 

Art. 3a, 3b en 

15 van de 

Leerplichtwet 

1969 

College Leerplichtamb-

tenaar  

 

Mandaat Beslissen op 

aanvragen 

Leerplichtwet 

1969 

College Leerplichtamb-

tenaar  
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vrijstelling 

leerplichtwet 

en verzuim-

constatering  

Mandaat Bijhouden van 

het kinderop-

vangregister 

Wet kinderop-

vang   

College Directie en 

teammanager 

MO 

 

Mandaat Aanschrijvin-

gen op grond 

van inspectie-

rapporten ac-

commodaties 

en voorzienin-

gen kinderop-

vang 

Wet kinderop-

vang 

College Directie en 

teammanager 

MO 

 

Mandaat Het nemen 

van besluiten 

op jaarlijks 

terugkerende 

subsidieaan-

vragen (verle-

ning en vast-

stelling) incl. 

voorschotver-

lening. 

Awb en subsi-

dieregelingen 

College Directie en 

teammanager 

MO 

In overeen-

stemming met 

Awb, subsidie-

regelingen en 

producthou-

dersregeling 

Mandaat Beslissen op 

het verzoek 

incidentele 

subsidie 

Algemene 

subsidieveror-

dening en Awb 

College Directie en 

teammanager 

MO 

In overleg met 

Portefeuille-

houder 

Mandaat Het terugvor-

deren van 

onverschul-

digd betaalde 

subsidiebe-

dragen en 

Art. 4:57 Awb College Directie en 

teammanager 

MO 

Met in acht-

neming van de 

producthou-

dersregeling 
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voorschotten 

Mandaat Jaarlijks vast-

stellen tarie-

ventabel en 

indexeren van 

de tarieven 

voor verhuur 

van sportac-

commodaties 

en overige 

accommoda-

ties 

 College Directie en 

teammanager 

MO 

 

Mandaat Het nemen 

van een sub-

sidiebeschik-

king tot com-

pensatie van 

lokale belas-

tingen 

Subsidierege-

ling compen-

satie lokale 

belastingen 

Maasbree 

2008 en Awb 

College Directie en 

teammanager 

MO 

 

 

Type  man-

daat 

Bevoegdheid Wettelijke 

grondslag 

Door Van Bijzondere 

voorwaar-

den/Toelichti

ng 

Team buiten-

dienst (BD) 

     

Mandaat en 

machtiging 

Beslui-

ten/beslissinge

n omtrent de 

afhandeling 

van klachten 

over het on-

derhoud van 

groenvoorzie-

ningen, we-

Art. 160 Ge-

meentewet 

College Directie en 

teammanager 

BD 
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gen, trottoirs, 

straatverlich-

ting en riole-

ring  

Machtiging Het in bruik-

leen geven, 

uitlenen of 

verhuren van 

materialen als 

dranghekken, 

vlaggenmas-

ten e.d. 

Art. 160 Ge-

meentewet 

College Directie en 

teammanager 

BD 

 

 

 

 

Toelichting 1 op de Mandaatregeling Peel  

en Maas 

Inleiding 

Bij mandaatverlening worden bevoegdheden die een bestuursorgaan op grond van diverse wet- en 
regelgeving bezit, opgedragen aan functionarissen die werkzaam zijn in de ambtelijke organisatie. 
Mandaatverlening is de rechtsfiguur om besluiten met een uitvoerend karakter op te dragen aan de 
uitvoerende organisatie. In het algemeen kan gesteld worden dat de navolgende besluiten voor 
mandatering in aanmerking komen: 

- routinematige besluiten, dat wil zeggen besluiten die regelmatig terugkeren en   waarbij geen of 
nauwelijks bestuurlijk gevoelige zaken optreden; 

- gebonden beschikkingen, dat wil zeggen besluiten die binnen een vastgesteld   beleidskader 
worden genomen, zoals de criteria van een wet of een plan.  Voorop staat dat mandatering voor 
een groot deel een kwestie van vertrouwen is.   De bestuurder moet erop kunnen vertrouwen dat 
de ambtenaar een correct besluit   namens hem doet uitgaan. De ambtenaar neemt een zelfde 
besluit als het bestuur   zou nemen en dient terug te koppelen naar het bestuur als er met een 
zaak iets   “aan de hand” is dat voor het bestuur van betekenis is of kan worden.   Een dergelijke 
houding past bij mandatering, omdat het bestuur eindverantwoordelijk   is en blijft voor de geno-
men beslissing. De wettelijke regels over het gebruik van   mandaat zijn te vinden in hoofdstuk 10 
van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).   In de Mandaatregeling Peel en Maas zijn aanvullende 
spelregels en randvoorwaarden   opgenomen waaronder mandaatverlening in de gemeente Peel 
en Maas plaatsheeft.   Deze spelregels en randvoorwaarden bieden duidelijkheid en uniformiteit bij 
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de   uitoefening van gemandateerde bevoegdheden. Een juiste naleving ervan vormt de   waarborg 
dat de gemeente Peel en Maas ook bij mandaatverlening bevoegd besluiten   neemt. 

Opzet van de mandaatregeling 

Allereerst is een overkoepelend mandaatbesluit (de regeling) van het college respectievelijk de 
burgemeester, een ieder voor zover het de eigen bevoegdheden betreft, opgenomen. Artikelsge-
wijs zijn in dit overkoepelend besluit de randvoorwaarden genoemd waaraan gemandateerden zich 
dienen te houden bij de uitvoering van de aan hen opgedragen taken. In het mandaatregister bij dit 
overkoepelend besluit is per organisatieonderdeel een integraal overzicht gegeven van alle taken 
die door middel van mandaten, volmachten of machtigingen kunnen worden afgedaan. Dit over-
zicht per organisatieonderdeel wordt voorafgegaan door een mandatenlijst met algemene manda-
ten die voor de gehele organisatie gelden. 

Artikelsgewijze toelichting 

Artikel 1 Begripsbepalingen - onderscheid mandaat, volmacht, machtiging 

De gemeente kan verschillende handelingen verrichten: bestuursrechtelijke rechtshandelingen, 
privaatrechtelijke rechtshandelingen en feitelijke handelingen. Afhankelijk van de soort 
(rechts)handeling kan deze worden opgedragen aan de uitvoerende organisatie. Juridisch spreken 
we dan over mandaat, volmacht en machtiging. In de Awb zijn volmacht en machtiging door middel 
van een schakelbepaling onder de werking van de bepalingen over mandaat gebracht (artikel 
10:12 Awb). Wat geldt voor de mandaten, geldt ook voor de volmachten en de machtigingen. Ook 
in de Mandaatregeling van de gemeente Peel en Maas zijn volmachten en machtigingen onder de 
werking ervan gebracht (zie de schakelbepaling in artikel 7). Zij zijn dan ook samen met de manda-
ten, opgenomen in het bij de Mandaatregeling behorende mandaatregister.  

Mandaat 

De gemeentelijke bestuursorganen voeren bestuursrechtelijke rechtshandelingen uit. Voorbeel-
den:de burgemeester verleent een vergunning of het college verstrekt een subsidie. Al deze be-
voegdheden steunen op een bestuursrechtelijke wet, waarin die bevoegdheid zijn grondslag kent. 
Als een bestuursorgaan een bestuursbevoegdheid opdraagt aan een ambtenaar noemen we dat 
mandaat. De ambtenaar oefent die bevoegdheid uit namens het bestuursorgaan. Verschil met 
delegatie[1] is dat het bestuursorgaan bij mandaat de bevoegdheid niet verliest. De verantwoorde-
lijkheid voor de uitoefening van de bevoegdheid blijft bij het bestuursorgaan. Hierbij mag het be-
stuursorgaan op elk moment de bevoegdheid zelf uitoefenen en tussentijds algemene en bijzonde-
re instructies geven aan de ambtenaar over de wijze waarop de bevoegdheid wordt uitgeoefend.  

Voorwaarde voor de juridische binding is dat het besluit is genomen binnen de grenzen van de 
gemandateerde bevoegdheid. Dit spreekt voor zichzelf, omdat buiten de grenzen van wat is ge-
mandateerd geen bevoegdheid bestaat. Wordt een besluit genomen over een onderwerp dat bui-
ten de bevoegdheid ligt, dan is sprake van een onbevoegd genomen besluit. Het gevolg van een 
onbevoegd genomen besluit kan zijn dat dit in rechte wordt vernietigd. De bestuursrechter mag 
een dergelijk bevoegdheidsgebrek ambtshalve constateren.  

Mandaat en budgethouderschap 

De gemeenteraad stelt budgetten beschikbaar door de begroting vast te stellen (budgetrecht arti-
kel 191 Gemeentewet). Het college voert de begroting uit (taak van college op grond van artikel 
160 Gemeentewet). In de Producthoudersregeling Peel en Maas is geregeld welke functionaris op 
welke wijze over bepaalde budgetten kan beschikken. Om budgetten te kunnen aanwenden is het 
nodig dat bepaalde bestuursrechtelijke, privaatrechtelijke of feitelijke handelingen worden verricht. 
Er moet bijvoorbeeld een overeenkomst met een leverancier worden gesloten. Het is belangrijk om 
te beseffen dat de budgethouder niet automatisch op grond van zijn budgethouderschap de nodige 
bijbehorende handelingen mag verrichten, maar hiervoor aparte mandaten, volmachten en machti-
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gingen nodig heeft van het ter zake bevoegd bestuursorgaan. Deze zijn te vinden in de lijst met 
algemene mandaten.  

Volmacht 

De gemeente kan ook als ´gewoon´ rechtspersoon (net als een B.V. bijvoorbeeld) deelnemen aan 
het rechtsverkeer en voert in die hoedanigheid privaatrechtelijke rechtshandelingen uit. Voorbeel-
den: het aan- of verkopen van grond, het sluiten van een contract, het verlenen van een opdracht 
tot onderzoek of het aanschaffen van een product. De privaatrechtelijke tegenhanger van mandaat 
is de volmacht. Voorbeeld: de burgemeester kan zijn bevoegdheid om een overeenkomst te onder-
tekenen opdragen aan een door hem aan te wijzen persoon, bijvoorbeeld een ambtenaar of een 
notaris. Dit gebeurt dan met een volmacht.  

Machtiging 

Naast bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke rechtshandelingen verricht de gemeente ook feitelij-
ke handelingen. Dit zijn de gewone dagelijkse handelingen die geen rechtsgevolgen heb-
ben.Voorbeelden daarvan zijn: het planten van een boom, het voeren van verweer bij de recht-
bank, het uitoefenen van toezicht in de stad, het verstrekken van informatie aan burgers of het 
aanleggen van een uitrit. Een machtiging wordt verleend in het geval dat er geen sprake is van een 
besluit, maar ook niet van een privaatrechtelijke rechtshandeling.  

Artikel 2 Mandaat, plaatsvervanging en ondermandaat 

Lid 1 en 2 

Mandaat is in de regel een opdracht aan een hiërarchisch ondergeschikte. Het college mandateert 
bijvoorbeeld het afdelingshoofd van de een afdeling om namens het college bouwvergunningen te 
verlenen[2]. In de praktijk van veel gemeenten is het gebruikelijk om mandaten aan hoofden van 
afdelingen of bureauhoofden/teamleiders te verlenen, ervan uitgaande dat bevoegdheden zo laag 
mogelijk in de uitvoerende organisatie worden neergelegd, maar wel op een niveau waarop mana-
gementverantwoordelijkheid kan worden gedragen voor de uitoefening van de verleende manda-
ten. Wanneer een gemandateerde afwezig is, is zijn plaatsvervanger bevoegd om het mandaat uit 
te oefenen. Let wel: er moet sprake zijn van een plaatsvervanger die formeel als zodanig is aan-
gewezen (b.v. bij zijn benoemingsbesluit of in zijn functiebeschrijving). Mochten zowel gemanda-
teerde als zijn plaatsvervanger(2) afwezig zijn, dan is de plaatsvervanging geregeld doordat de 
eerstvolgende hogergeplaatste leidinggevende van de gemandateerde het mandaat krijgt toebe-
deeld. 

Lid 3 

Het verlenen van ondermandaat is op grond van de Awb een mogelijkheid, maar bestuursorganen 
moeten hiertoe wel uitdrukkelijk besluiten. In de Mandaatregeling is deze bepaling opgenomen in 
artikel 2, eerste lid. In het mandaatregister staat in de kolom ‘bijzondere voorwaarden’ in voorko-
mende gevallen vermeld wanneer wordt afgeweken van deze algemene bepaling. Een modelon-
dermandaat is bij deze regeling gevoegd. 

  

Artikel 3 Algemene regels en uitzonderingen 

Lid 1 

Mandaat is beslissen én ondertekenen. In het verleden werd dikwijls een onderscheid gemaakt 
tussen beslissingsmandaat en ondertekeningsmandaat. Bekeken in het licht van artikel 10:1 Awb 
is het echter niet juist om bij louter ondertekening namens een bestuursorgaan te spreken van 
mandaat. Veeleer zou je hier moeten spreken van ambtelijke afdoening. Vertrekpunt is dat degene 
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die een besluit neemt dit besluit ook ondertekent. Een bevoegdheid in mandaat uitoefenen houdt 
zowel beslissingsbevoegdheid als ondertekeningsbevoegdheid in.(N.B. Als men de besluitvorming 
op zichzelf bij het bevoegde bestuursorgaan wil laten, maar wil voorkomen dat (bijvoorbeeld) bur-
gemeester en secretaris stapels brieven moeten tekenen, kan het desbetreffende bestuursorgaan 
een algemene machtiging ter ondertekening aan bepaalde 

medewerkers geven. Een en ander conform het bepaalde in art. 10:11 Awb.) Een gemandateerde 
bevoegdheid omvat ook de daarbij behorende voorbereiding en uitvoering, zoals het inwinnen van 
de nodige inlichtingen, het doen van mededelingen over bestaand beleid, correspondentie over de 
uitvoering van besluitvorming enz. 

Lid 2 en 3 

In de Mandaatregeling worden grenzen gesteld aan de omvang van de mandaatverlening, in die 
zin dat er situaties zijn waarin het mandaat niet geldt en het besluit door het oorspronkelijk be-
voegd bestuursorgaan wordt genomen. Als regel wordt bijvoorbeeld gesteld dat besluiten geen 
afwijking van het bestaande beleid tot gevolg mogen hebben. Besluiten die afwijken van het beleid, 
moeten aan het bestuur worden voorgelegd. Alvorens een van het beleid afwijkend besluit wordt 
genomen, heeft het bestuur op deze wijze de gelegenheid het onderliggende beleid nog eens te 
heroverwegen. Ook moet een besluit aan het bevoegd bestuursorgaan worden voorgelegd als er 
geen eensluidend ambtelijk advies is. Verder kunnen besluiten waarvoor geen financiële dekking 
aanwezig is, niet in mandaat worden afgedaan. De verantwoordelijkheid en de beslissing om in de 
artikel 3 beschreven situaties niet van het gegeven mandaat gebruik te maken ligt bij de gemanda-
teerde functionaris.  

Artikel 5 Verslaglegging en informatieverstrekking 

In de mandaatregeling wordt ervoor gekozen om de informatieverstrekking plaats te laten vinden 
via de interne controle. Jaarlijks wordt bij de gemeente een interne controle uitgevoerd en in dit 
proces wordt de toets van het gebruik van mandaat meegenomen.  

Artikel 6 Ondertekeningswijze van mandaten 

De burger die met een besluit wordt geconfronteerd dat in mandaat is genomen dient hierover te 
worden geïnformeerd, zo bepaalt artikel 10:10 van de Awb. Deze informatieplicht vloeit voort uit 
het meer omvattende beginsel van de rechtszekerheid. Het krachtens mandaat genomen besluit 
moet dan ook vermelden namens welk bestuursorgaan het is genomen. In artikel 6 van de Man-
daatregeling staat precies beschreven hoe besluiten die in (onder)mandaat zijn genomen moeten 
worden ondertekend.  

--------------------------------------------------------------------------------[1] Bij delegatie gaat de bevoegdheid 
van het ene bestuursorgaan over op het andere bestuursorgaan. Bijvoorbeeld de raad delegeert 
aan het college de bevoegdheid tot het voeren van een verzoek om  vrijstelling van het bestem-
mingsplan voor een bepaald bouwproject (artikel 19, lid 1, WRO). Het college is nu bevoegd en 
verantwoordelijk. De raad heeft deze bevoegdheid zelf niet meer. 

[2] Mandaat aan een niet-ondergeschikte is een uitzondering. (Een voorbeeld is het mandaat dat 
gemeenten doorgaans verlenen aan de Rijksdienst voor het Wegverkeer voor het verlenen van 
vergunningen voor vervoer van gevaarlijke stoffen). Hiervoor geldt de bijzondere eis van schriftelij-
ke instemming van de gemandateerde, tenzij de mandaatverlening is voorzien bij wettelijk voor-
schrift. Een wettelijk voorschrift of de aard van de bevoegdheid kan zich tegen mandaatverlening 
verzetten. 
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Aanleveren uiterlijk donderdag 12.00 uur voorgaand aan de week van publicatie.   
Contactpersoon is Maria Witbaard tel. 546 
 
 


