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Onderwerp: Delegatie- en mandaatbesluit gemeente Bergen 2010
Aan de raad,
Beslispunt:

-

Vast te stellen het Delegatie- en mandaatbesluit gemeente Bergen 2010

1. Waar gaat dit voorstel over?
Dit voorstel gaat over het vaststellen van een nieuw delegatie- en mandaatbesluit gemeente
Bergen 2010.
Op 29 augustus 2006 heeft u het delegatie- en mandaatbesluit gemeente Bergen 2006
vastgesteld. In dit besluit zijn door u een aantal bevoegdheden gedelegeerd aan ons
college. Sommige van deze bevoegdheden zijn (onder)gemandateerd aan de secretaris en
medewerkers van de organisatie. Door de start van de nieuwe organisatie per 1 september
2009 dient dit besluit in ieder geval gewijzigd te worden. Verder is door wijziging van lagere
en hogere wetgeving aanpassing van dit besluit noodzakelijk.
In verband daarmee wordt uw raad geadviseerd een nieuw delegatie- en mandaatbesluit te
nemen een en ander overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-raadsvoorstel en – raadsbesluit.
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt?
In het overzicht behorende bij het ontwerp-raadsbesluit zijn de bevoegdheden opgenomen
waarvan het naar ons oordeel wenselijk is dat deze gedelegeerd (met de bevoegdheid tot
ondermandaat voor een aantal daarin vermelde bevoegdheden) worden aan ons college. In
dit kader wordt onder mandaat tevens verstaan de bevoegdheid tot afdoening en
ondertekening van een besluiten, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald of de aard
van de bevoegdheid zich hiertegen verzet. In het bij het raadsbesluit behorende overzicht
zijn niet de bevoegdheden overgenomen die uw raad reeds krachtens een gemeentelijke
verordening heeft gedelegeerd aan ons college.
a. Onder het kopje “Alle afdelingen” zijn opgenomen de bevoegdheden van de raad op
grond van de Algemene wet bestuursrecht. Dit zijn dezelfde bevoegdheden die ook
reeds zijn opgenomen in het huidig delegatie- en mandaatbesluit met dien verstande dat
deze zijn aangepast aan de nieuwe organisatiestructuur.
b. Onder het kopje “Afdeling Interne Dienstverlening/Afdeling Bedrijfsvoering en Control”
zijn dezelfde treasury-bevoegdheden opgenomen die vermeld staan in het huidig
delegatie- en mandaatbesluit. Het kopje is aangepast aan de nieuwe
organisatiestructuur met dien verstande, dat op dit moment nog niet vaststaat welke
afdeling in ondermandaat een bevoegdheid betreffende de treasury (aangegeven met a
t/m d) gaat uitoefenen. Tot dan is de secretaris/directeur krachtens mandaat terzake
bevoegd. In verband daarmee is bij de instructie de bepaling opgenomen dat wijziging
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van de bestaande ondermandaten dan wel verdere ondermandatering dient te worden
vastgesteld door de secretaris/directeur.
c. Onder het kopje “Afdeling Ontwikkeling” zijn bevoegdheden opgenomen die in de oude
organisatiestructuur vielen onder de oude afdelingen VROM, Sociale Zaken en Welzijn.
Daarnaast is opgenomen de reeds door uw raad bij besluit van 27 mei 2009
gedelegeerde bevoegdheid aan ons college tot het nemen en weigeren van een
projectbesluit op grond van artikel 3.10. Wro. Verder is ten behoeve van een snellere
besluitvorming uit praktische overwegingen een nieuw delegatiebesluit opgenomen
betreffende het benoemen en ontslaan van de leden van de welstandscommissie.
Tenslotte zijn de in het huidig delegatiebesluit vermelde bevoegdheden betreffende de
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs geschrapt aangezien deze
bevoegdheden reeds krachtens een wijziging van de verordening zijn gedelegeerd aan
ons college.
d. Onder het kopje “Afdeling Burgers en Bedrijven” is de bevoegdheid opgenomen
betreffende de aanwijzing van vrije huwelijkslocaties. Ons college is op grond van het
bepaalde in artikel 1:16 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van
het Besluit burgerlijke stand 1994 bevoegd een Reglement vast te stellen waarin onder
andere bepalingen zijn opgenomen ten aanzien van de openstelling van het bureau van
de burgerlijke stand. In dit Reglement zijn tevens criteria opgenomen betreffende het
aanwijzen van vrije locaties. Voor het aanwijzen van trouwlocaties is alleen de raad het
bevoegde bestuursorgaan. Het Burgerlijk Wetboek stelt namelijk dat een huwelijk in het
openbaar in het gemeentehuis moet worden voltrokken. De gemeenteraad is op grond
van artikel 147 van de Gemeentewet bevoegd tot het aanwijzen van een huis der
gemeente. Teneinde de besluitvorming over het aanwijzen van vrije locaties sneller te
kunnen laten plaatsvinden, wordt uw raad voorgesteld deze bevoegdheid op grond het
bepaalde in artikel 156 van de Gemeentewet aan ons college te delegeren. Daarnaast is
de bevoegdheid die in het huidig delegatie- en mandaatbesluit onder het kopje “Afdeling
Publieksdiensten” is opgenomen betreffende de uitvoering van de GBA, geschrapt
aangezien uw college reeds op grond van deze wet het terzake bevoegde orgaan is.
Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd?
(meer dan één optie mogelijk)

 collegebevoegdheid
; raadsbevoegdheid
 opiniëren
 kaderstellend
 maatschappelijk urgent
 budgetrecht
anders nl.
3. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen?
Het besluit betreft de delegatie en mandatering van bevoegdheden van uw raad aan ons
college respectievelijk de secretaris/directeur.
4. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken?
Er zijn geen andere mogelijkheden om het doel te bereiken. Het uitoefenen van
bevoegdheden van de raad door ons college kan en mag namelijk alleen plaatsvinden
krachtens delegatie door de raad mits een wettelijk voorschrift daartoe voorziet. Met dit
besluit wordt de uitoefening van de genoemde bevoegdheden wettelijk mogelijk.
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5. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt
de raad daarover gerapporteerd?
Na uw besluitvorming wordt het nieuwe Delegatie- en mandaatbesluit op de gebruikelijke
wijze bekendgemaakt in de gemeentekrant en op onze website. Bij de besluitvorming wordt
expliciet melding gemaakt van de betreffende delegatie en (onder)mandatering een en
ander overeenkomstig het bepaalde in artikel 10:19 van de Algemene wet bestuursrecht.
6. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid?
Aan dit besluit zijn geen financiële gevolgen verbonden.
7. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen?
Het geldend Delegatie- en mandaatbesluit van 2006 dient geactualiseerd te worden. Door
dit besluit te nemen kan het huidig Delegatie- en mandaatbesluit aangepast worden aan de
nieuwe organisatiestructuur en aan de gewijzigde regelgeving.
Bijlagen:
- ontwerp-raadsbesluit met bijbehorend overzicht

Bergen, 9 februari 2010
College van Bergen,

R. Groninger,
secretaris

drs. H. Hafkamp,
burgemeester
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