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HOOFDSTUK 1: REGELS VOOR MANDAAT 
 
Artikel 1  Algemeen 
1. Het college en/of de burgemeester kunnen de hen toegedeelde bevoegdheden opdragen aan in 

dit mandaatstatuut genoemde functionarissen, voor zover in overeenstemming met de voor-
schriften genoemd in dit statuut, voor zover de bevoegdheden zich daar niet tegen verzetten. 

2. Het college en/of de burgemeester draagt bevoegdheden die volgens het Convenant 
Groningen-Ten Boer uitgevoerd gaan worden op aan de diensthoofden van de gemeente 
Groningen. 

3. De diensthoofden, alsmede het college van de gemeente Groningen dienen met deze 
opgedragen bevoegdheden in te stemmen. Dat gebeurt door het ondertekenen van dit 
statuut. 

4. In een apart mandaatbesluit worden de bevoegdheden van de gemeentelijke organisatie van 
Ten Boer vastgelegd. 

5. Ingeval van afwezigheid van de onder lid 2 genoemde functionarissen, waaraan volgens dit 
besluit bevoegdheden kunnen worden opdragen, worden deze bevoegdheden toegekend 
aan hun plaatsvervanger of waarnemer.  

 
Artikel 2 Terugleggen 
1. Een in mandaatverhouding te nemen besluit dient vóóraf voorgelegd te worden aan de 

beleidsregisseur of de portefeuillehouder, dan wel teruggelegd te worden bij het college en/ 
of de burgemeester indien het beleid van deze(n) hierbij is betrokken of op overige wijze 
beleidsmatige aspecten kent. 

2. Het eerste lid is in ieder geval van toepassing:  
a. indien het besluit leidt tot afwijking van of aanvulling op het tot dan toe gevoerde 

beleid; 
b. indien te verwachten valt dat de burgemeester of het college of een portefeuillehouder 

op zijn verantwoordelijkheid voor het te nemen besluit zal worden aangesproken; 
c. indien uit het besluit financiële, juridische, organisatorische, politiek/bestuurlijke en/of 

publicitaire belangrijke consequenties kunnen voortvloeien; 
d. indien het college, de burgemeester, een verantwoordelijk portefeuillehouder of de 

gemeentesecretaris dit kenbaar heeft gemaakt; 
e. indien het een brief of verzoek met een persoonlijk karakter betreft. 

3. Bij het terugleggen wordt de beleidsregisseur van de gemeente Ten Boer nadrukkelijk 
betrokken. 

 
Artikel 3  Onderlinge afstemming 
1. Indien bij een te nemen besluit het diensthoofd van een andere dienst of een 

beleidsregisseur van Ten Boer belang heeft of dit op overige wijze het taakgebied van die 
dienst, dan wel beleidsregisseur raakt, wordt dit besluit vooraf aan het diensthoofd van die 
betreffende dienst, of de beleidsregisseur voorgelegd. 

2. Mocht over het te nemen besluit geen overeenstemming worden bereikt, dan wordt het 
besluit aan het college van Ten Boer voorgelegd. 

 
Artikel 4 Uitvoering  
1. Waar in een mandaatbesluit de uitvoering van bepaalde regelingen wordt opgedragen, 

wordt daarmee ook bedoeld: 
a. besluiten betreffende de toepassing van een openbare voorbereidingsprocedure o.g.v. 
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de Algemene Wet Bestuursrecht; 
b. het voeren van correspondentie in het kader van de uitoefening van de opgedragen 

bevoegdheden; 
c. het voeren van verhaals- en incassoprocedures. 

 
Artikel 5  Ondertekeningsbevoegdheid 
1. Daar waar door de burgemeester of het college een bevoegdheid wordt opgedragen, wordt 

door de burgemeester of het college tevens de bijbehorende bevoegdheid tot ondertekening 
opgedragen. 

2. In de desbetreffende ondertekening dient de mandaatverhouding tot uiting worden gebracht. 
 
Artikel 6  Ondermandatering 
1. Diensthoofden zijn bevoegd de hun opgedragen bevoegdheden rechtstreeks te onderman-

dateren, waarbij de bepalingen van dit Mandaatstatuut onverkort van toepassing zijn.  
2. Ondermandatering geschiedt bij schriftelijk besluit.  
3. De ondergemandateerde bevoegdheden worden in een apart hoofdstuk van het betreffende 

ondermandaatbesluit gebundeld. 
4. In de ondertekening van het desbetreffende besluit dient de ondermandaatverhouding tot 

uiting te worden gebracht. 
 
Artikel 7  Waarborgen rond ondermandatering  
1. De diensthoofden blijven verantwoordelijk voor de uitvoering van ondergemandateerde 

bevoegdheden. 
2. De teruglegbepaling van artikel 2 wordt in ondermandaat als volgt uitgevoerd: 

• De ondergemandateerde legt een mogelijk onder artikel 2 vallende casus eerst 
voor aan de beleidsregisseur Ten Boer; 

• De beleidsregisseur bepaalt of er in ondermandaat besloten kan worden, dan 
wel dat de casus aan de portefeuillehouder van Ten Boer voorgelegd moet 
worden, dan wel dat de casus ter besluitvorming teruggelegd moet worden bij 
het college van Ten Boer; 

• Voorleggen aan de portefeuillehouder gebeurt door de beleidsregisseur, met 
ambtelijke ondersteuning van de ondergemandateerde; 

• Terugleggen bij het college gebeurt door het diensthoofd van de betreffende 
dienst, in samenwerking met de beleidsregisseur. 

3. De diensthoofden zorgen voor waarborgen dat ook in ondermandaat wordt voldaan aan de 
vereisten van artikel 2 en de in het vorige lid genoemde procedure. 

4. De diensthoofden nemen daarbij tenminste de volgende randvoorwaarden in acht: 
a. De diensthoofden beoordelen wie ondergemandateerd wordt en motiveren deze keuze in 

het ondermandaatbesluit; 
b. De diensthoofden bepalen hoe de ondermandataris de bevoegdheid moet uitoefenen; 
c. De diensthoofden zien toe op naleving van de artikelen 2 en 7 van het Mandaatstatuut 

Ten Boer. 
 
Artikel 8  Ter inzagelegging en bekendmaking 
1. Dit mandaatstatuut wordt bekendgemaakt en ter inzage gelegd op het gemeentehuis van 

Ten Boer, alsmede bij het Gemeentelijk Informatie Centrum van de Gemeente Groningen.  
2. Dit statuut worden ter kennis gebracht aan de raden van Ten Boer en Groningen.  
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HOOFDSTUK 2: ALGEMENE MANDATEN AAN DE DIENSTHOOFDEN 
 
Artikel 9 Begripsbepaling 
In dit hoofdstuk worden aan de volgende diensthoofden van de gemeente Groningen de in de 
artikelen 10 tot en met 13 genoemde algemene mandaten verleend: 

1. diensthoofd Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken 
2. diensthoofd Milieudienst 
3. diensthoofd Hulpverleningsdienst 
4. diensthoofd Sociale Zaken en Werk 
5. diensthoofd Onderwijs Cultuur Sport en Welzijn 
6. diensthoofd Dienst Informatie en Administratie 

  
Artikel 10  Privaatrechtelijke rechtshandelingen 
Aan de diensthoofden wordt opgedragen het namens het college van Ten Boer:  
a. besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen voor zover hier geen gemeentelijke midde-

len bij worden aangewend;  
b. besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen voor zover daarbij wel gemeentelijke 

middelen worden aangewend, tot een maximum waarde in geld uitgedrukt van  
 € 10.000,00; 
c. besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen, voor zover daarbij gemeentelijke 

middelen worden aangewend, tot een hogere tegenwaarde dan € 10.000,00, mits het 
routine-uitgaven of -investeringen betreft; 

d. besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen tot een hogere tegenwaarde dan  
 € 10.000,00 en indien de raad bij eerdere besluitvorming hiervoor de bestemming en de 

aanwending heeft aangegeven. 
  
Artikel 11  Procesvertegenwoordiging  
1. Aan de diensthoofden wordt opgedragen het (besluiten tot het) voeren van verweer in 

bestuursrechtelijke, strafrechtelijke en civielrechtelijke procedures. 
2. Diensthoofden wordt daarbij de bevoegdheid verleend tot het verrichten van alle, het belang 

van de gemeente dienende proceshandelingen. 
3. Tevens wordt opgedragen het (besluiten tot het) doen van aangifte bij jegens de gemeente 

veroorzaakte schade en het desgewenst voegen in eventuele strafprocedures.  
 
Artikel 12  WOB, Privacy en WID 
1. Aan diensthoofden wordt opgedragen het beslissen op verzoeken op grond van de Wet 

Openbaarheid van Bestuur. 
2. Aan diensthoofden wordt tevens opgedragen het bij of krachtens de Wet bescherming 

persoonsgegevens bepaalde met betrekking tot de uitvoering van taken en bevoegdheden 
ten aanzien van de verwerkingen van persoonsgegevens.  

3. Aan diensthoofden wordt opgedragen het identificeren van de gemeente bij het aangaan 
van dienstverleningscontracten overeenkomstig de Wet Identificatie bij Dienstverlening. 

 
Artikel 13  Aanvragen van subsidies  
Aan diensthoofden wordt opgedragen het aanvragen van subsidies voor zover die dienstbaar 
kunnen zijn aan de gemeentelijke taakuitoefening. De aanvragen worden ter kennis gebracht 
van de meest betrokken beleidsregisseur in Ten Boer. 
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HOOFDSTUK 3: MANDATEN PER DIENSTHOOFD 
 

Artikel 14 DIA 
Aan de diensthoofd van de Dienst Informatie en Administratie wordt opgedragen de uitoefening 
van de volgende bevoegdheden 

 
 Typering en omschrijving bevoegdheid 

 
Portefeuillehouder Bijzonderheden 

1 Uitvoering wettelijke bepalingen Wet 
GBA 

Burgemeester  

2 Besluit omtrent tot of beschikbaarstelling 
basisregistraties vastgoed en 
maatschappelijke ontwikkelingen 

Wethouder 
financiën 

 

3 Uitvoering paspoortwet Burgemeester  
4 Uitvoering Wet justitiële en 

strafvorderlijke gegevens en besluit 
justitiële gegevens 

  

5/6. Uitvoering Vreemdelingenwet Burgemeester  
7  Uitvoering Wegenverkeerswet Burgemeester Inzake rijbewijzen 
9 Uitvoering geven aan de Kieswet Burgemeester  
10 Uitvoering bepalingen burgerlijke stand 

w.o. verlof tot begraven en crematie 
  

11  Uitvoering wet op de Lijkbezorging Burgemeester  
18 Correspondentie en statistische opgaven 

e.d. Woningwetzaken 
Wethouder 
financiën 

 

19 Verstrekken jaaropgave IB47 aan 
inspecteur Rijksbelastingen 

Wethouder 
financiën 

 

20 Maandelijkse aangifte BTW aan 
rijksinspecteur 

Wethouders 
financiën 

 

21 Uitvoering geven aan bepalingen BTW-
compensatiefonds 

Wethouder 
financiën 

 

22 Uitvoering geven aan kinderopvang 
gemeentepersoneel 

Wethouder 
personeel 

 

24 Uitvoering spaarloonregeling Wethouder 
Personeel 

 

25 Uitvoering Personeelsbeleid Wethouder 
personeelsbeleid 

 

26  Uitvoering en beheer gemeentelijke 
schadeverzekeringkwesties 

Wethouder 
Personeel 

 

27 Uitvoering van collectieve 
ongevallenverzekering 

Wethouder 
Personeel 

 

28 Uitvoering aanbestedingsbeleid  Wethouder 
Financiën 

 

29  Vertegenwoordigen in administratief 
rechtelijke procedures conform 
mandaatstatuut 

Burgemeester Zowel namens het 
college als de 
burgemeester 
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  Artikel 15 MD 
  Aan het diensthoofd van de Milieudienst wordt opgedragen de uitoefening van de volgende 

bevoegdheden 
  
 Typering en omschrijving bevoegdheid 

 
Portefeuillehouder Bijzonderheden 

I  Uitvoering geven aan de Wet 
Milieubeheer en daarop gebaseerde  
besluiten 

Burgemeester I.g.v. bedenkingen 
bij vergunning-
verlening naar 
college 
I.g.v. 
bestuursrechtelijke 
maatregelen idem 

II. Uitvoering Wet Bodembescherming en 
daarop gebaseerde besluiten 

Burgemeester  

III Uitvoering Wet geluidhinder Burgemeester  
VI Uitvoering besluit luchtkwaliteit Burgemeester  
VII Uitvoering Vuurwerkbesluit Burgemeester  
VIII Uitvoering Algemeen Plaatselijke 

verordening  
  

 Uitvoering bepalingen 
consumentenvuurwerk 

Burgemeester  

 Opslag voertuigen, vaartuigen mest 
afvalstoffen e.d. 

Idem Zie ook mandaat 
ROEZ 

IX Uitvoering Afvalstoffenverordening Idem  
X Uitvoering Algemene 

Subsidieverordening 
Idem Voor zover van 

toepassing op 
Milieu 

XI Aanwijzing toezichthoudende 
ambtenaren conform Awb.  

Burgemeester   

XII Aanvragen van vergunningen, 
ontheffingen of vrijstellingen, die 
noodzakelijk zijn voor de uitoefening van 
de Milieudienst zoals daar zijn: 

Burgemeester  

 . Wet Milieubeheer,  
. Wet verontreiniging oppervlaktewater, 
.  APV,  
.  Woningwet 

Burgemeester  

XIII Verrichten van voorbereidings- en 
uitvoeringshandelingen en verrichten van 
privaatrechtelijke rechtshandelingen 
verband houdende met het 
Uitvoeringsprogramma Bodemsanering 

Burgemeester  
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 Artikel 16 OCSW 
Aan het diensthoofd van Onderwijs Cultuur Sport en Welzijn wordt opgedragen de 
uitoefening van de volgende bevoegdheden 

 
 Typering en omschrijving bevoegdheid 

 
Portefeuillehouder Bijzonderheden 

I Uitvoering geven aan de 
subsidiebepalingen diverse 
onderwijswetten, zoals de Wet op het 
primair onderwijs, de Wet GOA, de wet 
regeling schoolbegeleiding e.a. 

Wethouder 
Onderwijs 

Voor zover niet 
overgedragen aan 
de Stichting 
Openbaar 
Onderwijs 

I. Uitvoering verordening voorziening 
onderwijs huisvesting gemeente Ten 
Boer 

Idem  

II Uitvoering geven aan de Algemene 
Subsidieverordening 

Idem voor zover van 
toepassing 

III Beheer en onderhoud van 
accommodaties(buitenkant) 

Idem  

III Uitvoering geven aan leerplichtwet  
Idem 

 

III Uitvoering Wet regeling 
schoolbegeleiding 

Idem  

 Uitvoering geven aan verordening 
Leerlingenvervoer Ten Boer 

Idem  

 Uitvoering geven aan Verordening 
kinderopvang  

Idem  

IV Uitvoering geven aan taken als bevoegd 
gezag op grond van de diverse 
Onderwijswetten 

Idem Voor zover niet 
overgedragen aan 
de Stichting 
Openbaar 
Onderwijs 
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  Artikel 17 RO/EZ 
Aan het diensthoofd van Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken wordt opgedragen 
de uitoefening van de volgende bevoegdheden 

 
 Typering en omschrijving bevoegdheid 

 
Portefeuillehouder Bijzonderheden 

    
1 Uitvoering geven aan 

inspraakverordening 
Wethouder Ruimte 
en wethouder 
Welzijn 

 

2 Uitvoering geven aan Wet Ruimtelijke 
Ordening 

Wethouder Ruimte  

3 Uitvoering geven aan Besluit 
grenswaarden binnen zones langs 
wegen 

Idem  

4 Uitvoering geven aan Besluit 
grenswaarden binnen zones rondom 
industrieterreinen 

Idem  

5 Voorbereiding en uitvoeringshandelingen 
aan Onteigeningswet 

Idem  

6 Voorbereiding en uitvoeringshandelingen 
aan de Wet Voorkeursrecht Gemeenten 

Idem  

7 Uitvoering geven aan de Woningwet Idem  
8 Uitvoering geven aan het Bouwbesluit Idem  
9 Uitvoering geven aan Bouwstoffenbesluit Idem  
10 Uitvoering geven aan Bouwverordening Idem  
11 Uitvoering geven aan Monumentenwet 

en -verordening 
Idem  

12 Uitvoering geven aan Huisvestingswet Idem  
13 Uitvoering geven aan Regeling geldelijke 

steun huisvesting gehandicapten 
Idem  

14 Uitvoering geven aan Algemene 
subsidieverordening Welzijn 

Idem Voor zover van 
toepassing op het 
terrein van Ruimte 

15 Uitvoering geven aan de 
Telecommunicatieverordening 

Idem  

16 Uitvoering geven aan Algemeen 
Plaatselijke verordening in casu: 

Idem  

 - Uitvoering geven aan hoofdstuk  2, 
bruikbaarheid en aanzien van wegen 

Idem  

 - Uitvoering geven aan artikel 2.1.6.3: 
hinderlijke beplanting 

Idem  

 - Uitvoering geven aan artikel 2.1.6.9: 
gedogen voorziening voor verkeer en 
verlichting 

Idem  

 - Uitvoering geven aan hoofdstuk 4, 
afdeling 3: bewaren houtopstanden 

Idem  

 Uitvoering geven aan hoofdstuk 4, 
afdeling 4, met uitzondering van 4.4.2.: 
opslag voertuigen, vaartuigen, mest en 
afvalstoffen e.d. 

Idem Zie ook 
Milieubeheer 

17 Uitvoering geven aan de 
Wegenverkeersweg, w.o. nemen 
verkeersmaatregel 

Idem  

18 Uitvoering geven aan Besluit 
administratieve bepalingen in het  
wegverkeer 

Idem  
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19 Uitvoering geven aan reglement 
verkeersregels en verkeerstekens 1990 

Idem  

20 Uitvoering geven aan het 
voertuigenreglement 

Idem  

21 Uitvoering geven aan 
Scheepvaartverkeerswet, 
Binnenvaartreglement, 
Kanalenreglement en Wrakkenreglement 

Idem  

22 Uitvoering geven aan de verordening 
gemeentelijke begraafplaats 

Wethouder Ruimte Medio 2007 
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Artikel 18 Sozawe 
Aan het diensthoofd van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt opgedragen de 
uitoefening van de volgende bevoegdheden 

 
 Typering en omschrijving bevoegdheid 

 
Portefeuillehouder Bijzonderheden 

1. Uitvoering geven aan de WWB, Abw, 
IOAW, IOAZ en daarop gebaseerde 
verordeningen en (rijks)besluiten 

Wethouder Sociale 
Zaken 

 

2.  Uitvoering geven aan de Wet 
inkomenvoorziening kunstenaars 

Idem  

3.  Uitvoering geven aan de Zorgwet VVTV Idem  
4 Uitvoering geven aan de ROA Idem  
5 Uitvoering geven aan de wet op de 

bejaardenoorden conform de 
overgangswet verzorgingstehuizen 

Idem  

6 Uitvoering geven aan de Besluit ID 
regeling en andere subsidieregelingen op 
grond van de Kaderwet SZW-subsidies 

Idem  

6 Uitvoering geven aan de WIW Idem  
7 Uitvoering geven aan de Wet REA Idem  
8 Uitvoering geven aan artikel 25, 1e lid 

Wet op de rechtsbijstand 
Idem  

10 Uitvoering geven aan de Besluit 
vangnetregeling huursubsidie 

Idem  

11 Uitvoering geven aan de Wet 
Kinderopvang en de daarop gebaseerde 
verordening 

Wethouder 
Kinderopvang 

 

12 Uitvoering geven aan de Wet inburgering 
nieuwkomers en de daarop gebaseerde 
verordening 

Wethouder Sociale 
zaken 

 

 Uitvoering geven aan artikel 285, 1e lid 
sub e Faillissementswet 

Idem  

14 Aanvragen en verdere afwikkeling van de 
subsidies in het kader van door de raad 
goedgekeurde projectsubsidies in het 
kader van het ESF. 

Idem  

15 Uitvoering geven aan de Algemene 
subsidieverordening gemeente Ten Boer, 
voor zover van toepassing 

Idem  

19 Uitvoering geven van de regeling 
Schuldhulpverlening 

Idem  

20 Uitvoering geven van de regeling, en de 
daarmee samenhangende betalingen, 
met betrekking tot de “Groningse 
Kredietbank” 

Idem  

22 Uitvoering geven aan de Besluit 
bijstandverlening zelfstandigen 

Idem  

23 Uitvoering geven aan alle wet- en 
regelgeving welke aan de gemeente Ten 
Boer is of wordt opgedragen en past bij 
de dienst SOZAWE. 

Idem  
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Artikel 19 HVD 
Aan het diensthoofd van de Hulpverleningsdienst wordt opgedragen de uitoefening van de 
volgende bevoegdheden 

 
 Typering en omschrijving bevoegdheid 

 
Portefeuillehouder Bijzonderheden 

  Uitvoering geven aan de 
Bouwverordening (brandveilig gebruik) 

Wethouder Ruimte Rechtstreeks aan 
de commandant 
Brandweer 

 Uitvoering geven aan de 
brandveiligingsverordening 

Idem Idem 

 Uitvoering geven aan Wet voorziening 
gehandicapten en de daarop gebaseerde 
verordening en besluiten 

Wethouder Welzijn  

 Uitvoering geven aan algemene 
subsidieverordening, voor zover van 
toepassing 

Verschillende 
portefeuille-
houders 
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HOOFDSTUK 4: SLOTBEPALINGEN 
 
Artikel 20 Citeertitel 
Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Mandaatstatuut Ten Boer’. 
 
Artikel 21 Inwerkingtreding 
1. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand volgende op de datum van haar 

bekendmaking. 
2. Met ingang van de in het vorige lid vermelde datum vervalt het Mandaatbesluit Ten Boer 

2001, vastgesteld bij B&W-besluit d.d. 21 november 2001. 
 
Artikel 22 Ondertekening 
Met de in dit mandaatstatuut door het college van Ten Boer opgedragen bevoegdheden wordt 
ingestemd door de betreffende diensthoofden, alsmede het college van de gemeente Groningen. 
 
 
Het college van Ten Boer 
 
burgemeester, secretaris,  
 
 
 
 
Het college van Groningen stemt in met dit mandaatstatuut en het verlenen van mandaat door 
het college van Ten Boer aan de diensthoofden van gemeente Groningen. 
 
burgemeester, secretaris,  
 
 
 
 
De diensthoofden van gemeente Groningen stemmen in met de aan hen verleende mandaten. 
 
 
RO/EZ 
 
 
MD 
 
 
HVD 
 
 
Sozawe 
 
 
OCSW 
 
 
DIA 
 


