
Onderwerp: FW: ondertekening besluiten

Urgentie: Hoog

Van:|_______________
Verzonden: dinsdag 10 oktober 2017 14:51
Aan:
Onderwerp: ondertekening besluiten 
Urgentie: Hoog

Beste

De sjablonen die door de TC's worden getekend moeten worden aangepast:
Als Patrick tekent blijft de ondertekening zoals hij is (zie punt 3 hieronder)
Als wij (Katinka, Ralph, Tessa) tekenen dan iets toevoegen (zie punt 4 hieronder).

Mocht je nog vragen hebben dan hoor ik het wel.

Dit is het antwoord dat^H^eeft gegeven op raadsvragen:
Conform artikel 4 van het Mandateringsbesluit wordt als gebruik wordt gemaakt van mandaat of ondermandaat als 
volgt ondertekend:

3. Bij uitoefening van het mandaat ondertekent de geman-dateerde op de volgende wijze:
a. Het college van burgemeester en wethouders van Haarlem, 

namens het college,
<de functienaam van de gemandateerde en zijn naam en handteke-ningx

b. De burgemeester van Haarlem, 
namens deze,
<de functienaam van de gemandateerde en zijn naam en handteke-ning>.

4. In geval van uitoefening van ondermandaat onder-rtekent de ondergemandateerde als volgt:
a. Het college van burgemeester en wethouders van Haarlem, 

namens het college,
<de functienaam van de gemandateerde^ 
voor deze,
<de naam en de handtekening van de ondergemandateerde>.

b. De burgemeester van Haarlem, 
namens deze,
<de functienaam van de gemandateerde^ 
voor deze,
<de naam en de handtekening van de ondergemandateerde>.

Er is reeds onderkend dat in de brieven waarmee de beslissingen op bezwaar die het bevoegd bestuursorgaan heeft 
genomen worden meegedeeld aan betrokkene(n), voor zover zij in ondermandaat worden ondertekend, niet de 
voorgeschreven ondertekeningswijze wordt gehanteerd. In geval van ondermandaat moet namelijk achter de 
'namens deze' aangeduide functionaris (i.c. afdelingshoofd) tevens de ondergemandateerde functionaris (i.c. 
teamcoördinator) worden aangeduid die 'voor deze' tekent.
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Aan de afdeling Juridische Zaken is deze onvolkomenheid gemeld en de gehanteerde sjablonen voor bedoelde 
brieven worden zo snel mogelijk aangepast.

Met vriendelijke groet.

Afdeling Juridische Zaken 
Gemeente Haarlem

^ Denk aan het milieu voordat u dit bericht print
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Aan:
Onderwerp: FW: aanvullende technische vraag Onderrnandatering

Van: Sander Van den raadt [!T>ai'tQ;sandervapdenraadtf.a)vahco.corr:1
Verzonden: dinsdag 10 oktober 2017 17:51 
Aan: —HWI Griffiebureau

Onderwerp: aanvullende technische vraag Onderrnandatering

Beste,

Hier nog een paar aanvullende vragen.
Dank voor uw waarschijnlijk weer snelle beantwoording.

Welke gevallen zijn er bekend waarbij de ondermandatering niet op orde was, bijvoorbeeld door 
het ontbreken van een schriftelijk ondermandaat?
Die gevallen zijn niet bekend.

-Zijn er gevallen bekend waarbij ondermandaatnemers zich niet hebben gehouden aan de 
voorschriften van het mandateringsbesluit?
Die gevallen zijn niet bekend. De wijze van ondertekening in ondermandaat van de brief waarmee aan 
betrokkene(n) een beslissing op bezwaar wordt meegedeeld, wordt aangepast.

-in eerdere antwoorden staat: 'Op dit moment wordt het ondermandatenregister 
geactualiseerd’. Wanneer is er begonnen met de huidige actualisering?
Actualisering is nu doende, met het oog de aanstaande organisatieontwikkeling per 1 januari 2018.

Mvg Sander van den Raadt 
Trots Haarlem

Verzonden via Yahoo Mail op Android

Op vr, okt. 6, 2017 om 12:24 schreef

Geacht griffiebureau,

Onderstaand de beantwoording van de door de heer Van den Raadt gestelde vragen. 

Vriendelijke groet,



V an: Sander Van den raadt Fmailto:sandervandenraadt@,vahoo.com1 
Verzonden: donderdag 5 oktober 2017 12:40 
Aan: Grifïïebureau
CC:_________ __________________________
Onderwerp: technische vraag Ondermandatering

Beste griffie,

kunt u onderstaande doorzetten in de organisatie? 

hartelijk dank

Hoe is ondermandatering geregeld binnen de gemeente?

In het Mandateringsbesluit is in artikel 2, zesde lid de volgende bepaling opgenomen, welke dient als 
grondslag voor ondermandaten:

Voor zover niet anders is bepaald, kan een gemandateerde ter uitoefening van een aan hem 
gemandateerde bevoegdheid schriftelijk rechtstreeks ondermandaat verlenen aan medewerkers, indien 
de aard van de bevoegdheid in verhouding staat tot de functionele positie van de betreffende 
medewerker.

Op basis van welke beoordeling wordt vastgesteld of ondermandatering noodzakelijk is?

De hoeveelheid van besluiten kan een aanleiding zijn om ondermandaat te verlenen. Ondermandaat 
kan ook noodzakelijk zijn om, in afwezigheid van de oorspronkelijk gemandateerde functionaris (b.v. 
vakantie, ziekte), besluiten te kunnen nemen.

Wie neemt het besluit tot ondermandatering?

De oorspronkelijk gemandateerde functionaris.

Hoe wordt bijgehouden wie welk ondermandaat heeft?

Ondermandaten worden op schrift gesteld en worden in beginsel geregistreerd bij de afdeling 
Juridische Zaken.

Hoe kunnen burgers kennis nemen van ondermandatering?
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Ondermandaten blijken uit de wijze van ondertekening van besluiten. Ondermandaten zijn ook steeds 
opvraagbaar. Op dit moment wordt het ondermandatenregister geactualiseerd en tezamen met het 
mandatenregister gepubliceerd

Moeten mandateringsnemers en/of ondermandateringsnemers tekenen voor het aanvaarden van het mandaat'?

Neen.

Wie is in eerste instantie verantwoordelijk voor besluiten die in ‘ondermandaat’ zijn genomen?

De oorspronkelijk gemandateerde functionaris.

In welke gevallen staat ondermandatering op gespannen voet met wetgeving?

In de gevallen die in artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht zijn vermeld:

• 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:

o a. tot het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften, tenzij bij de verlening van die 

bevoegdheid in mandaatverlening is voorzien;

o 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;

o 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.

• 4 Indien artikel 5:53 van toepassing is, wordt mandaat tot het opleggen van een bestuurlijke 

boete niet verleend aan degene die van de overtreding een rapport of proces-verbaal heeft opgemaakt.
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met vriendelijke groet Sander van den Raadt

Trots Haarlem


