
 

 
 
REGLEMENT MANDAAT-, MACHTIGING- EN VOLMACHTBESLUITEN 
SAMENWERKINGSORGAAN HOLLAND RIJNLAND 2014 
 
Het Dagelijks Bestuur en de voorzitter van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland, 
 
overwegende: 
 

- dat het noodzakelijk is een reglement mandaat-, machtiging- en volmachtbesluiten op 
te stellen dat aansluit bij de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en 
overige wetgeving; 

- gelet op Titel 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht; 
 
besluit: 
 
vast te stellen het navolgende Reglement Mandaat-, machtiging- en volmachtbesluiten 2014. 
 
 
 
Artikel 1 Begripsbepalingen 

a. mandaat: de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan besluiten te nemen; 
b. ondertekeningmandaat: de bevoegdheid om voor een bestuursorgaan de door hem 

genomen besluiten te ondertekenen; 
c. volmacht: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan (volmachtverlener) 

verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen; 
d. machtiging:de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan te besluiten tot 

feitelijke handelingen en deze te verrichten; 
e. mandaatgever: het bestuursorgaan dat de bevoegdheid om namens hem te beslissen 

overdraagt; 
f. gemandateerde: degene die het mandaat heeft ontvangen en indien van toepassing 

ook heeft aanvaard; 
g. bestuursorgaan: het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur of de voorzitter van 

Holland Rijnland; 
h. mandaatregister: Register Mandaat-, Machtiging- en Volmachtbesluiten van het 

Dagelijks Bestuur van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. 
 
 
Artikel 2 Mandaat 

1. Mandaat wordt verleend volgens het bij dit besluit behorende Mandaatregister met in 
achtneming van het bepaalde in dit besluit alsmede onder de bijzondere voorwaarden 
zoals opgenomen in het Mandaatregister; 

2. Voor zover van toepassing, omvat de bevoegdheid om krachtens mandaat besluiten te 
nemen tevens de bevoegdheid tot het stellen van voorschriften en beperkingen; 

3. Het mandaat strekt niet verder dan de uitoefening van die bevoegdheden die tot het 
specifieke takenpakket van de gemandateerde behoren. 

 
 
Artikel 3 Ondermandaat 

1. De gemandateerde kan alleen ondermandaat verlenen indien dit uitdrukkelijk is 
bepaald in het bij dit besluit behorende Mandaatregister; 

2. Het ondermandaat strekt niet verder dan de uitoefening van die bevoegdheden die tot 
het specifieke takenpakket van degene aan wie het ondermandaat is verleend 
behoren. 



 
 
  Artikel 4 Algemene regels en uitzonderingen 

1. De gemandateerde is niet bevoegd tot het nemen van besluiten als vermeld in de bij 
dit Reglement behorende bijlage wanneer zich de volgende situaties voordoen: 

a. de bevoegdheid betreft het vaststellen van verordeningen, regelingen of 
nadere regels; 

b. advies is nodig van een ander organisatieonderdeel of van derden en dit advies 
en het eigen standpunt sluiten niet op elkaar aan dan wel leiden niet tot 
dezelfde conclusie; 

c. het Dagelijks Bestuur, een lid van het Dagelijks Bestuur of de secretaris geeft 
te kennen het voorstel aan het Dagelijks Bestuur ter besluitvorming te willen 
voorleggen; 

d. het besluit impliceert een afwijking van beleidsregels, richtlijnen, voorschriften 
en dergelijke; 

e. het besluit leidt tot overschrijding van budgetten of kredieten; 
f. de gemandateerde heeft een persoonlijk belang bij het uitoefenen van de 

bevoegdheid. 
2. De uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden geschiedt binnen de grenzen 

van de vastgestelde taken en met inachtneming van het terzake geldende recht 
alsmede de geldende beleids- en uitvoeringsregels. 

3. De beslissing op bezwaarschriften is voorbehouden aan het Dagelijks Bestuur, met 
uitzondering van de beslissing op bezwaarschriften op grond van de 
Huisvestingsverordening. 

 
 
Artikel 5 Bij afwezigheid van de gemandateerde 
Bij afwezigheid van de gemandateerde mogen de bevoegdheden worden uitgeoefend worden 
door diens plaatsvervanger. 
 
 
Artikel 6 Informatieverstrekking 
De gemandateerden stellen het bestuursorgaan onmiddellijk in kennis van krachtens 
(onder)mandaat genomen besluiten, waarvan zij redelijkerwijs moeten aannemen dat 
kennisneming aan dit orgaan van belang is. 
 
 
Artikel 7 Zelf uitoefenen van de gemandateerde bevoegdheid 
De mandaatgever blijft te allen tijde bevoegd de gemandateerde bevoegdheid uit te oefenen. 
Indien hij van deze bevoegdheid gebruik maakt, geeft hij hiervan tijdig kennis aan de 
gemandateerde.  
 
 
Artikel 8 Wijze van ondertekening 
De krachtens mandaat of ondermandaat genomen besluiten worden als volgt ondertekend: 
Het Dagelijks Bestuur Holland Rijnland, 
namens deze, 
………………………… (functie, handtekening en naam (onder)gemandateerde) 
  
 
Artikel 9 Volmacht en machtiging 
Het bepaalde in dit besluit is van overeenkomstige toepassing op volmacht en machtiging. 
 
  
Artikel 10 Wijzigingen 
Wijzigingen in de verlening van mandaat, machtiging en volmacht van bevoegdheden die in 
de bij dit Reglement behorende bijlage worden opgenomen moeten zijn te herleiden tot een 
besluit, voorzien van datum en ondertekening. 
 
 



Artikel 11 Citeertitel 
Dit Reglement kan worden aangehaald als het Mandaatreglement Holland Rijnland 2014 
 
 
Artikel 12 Intrekking oude regeling 

1. Ingetrokken worden het Reglement mandaat-, machtiging- en volmachtbesluit 
samenwerkingsorgaan Holland Rijnland d.d. 1 juli 2009  alsmede het Mandaat-, 
machtiging en volmachtbesluit van het Dagelijks Bestuur en de voorzitter van het 
samenwerkingorgaan Holland Rijnland vastgesteld d.d. 18 juni 2009, laatstelijk 
gewijzigd op 15 januari 2011; 

2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid blijft artikel 2 van het Reglement 
mandaat-, machtiging- en volmachtbesluit samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 
d.d. 1 juli 2009 alsmede paragraaf 6 van het Mandaat-, machtiging- en 
volmachtbesluit van het Dagelijks Bestuur en de voorzitter van het 
samenwerkingsorgaan Holland Rijnland d.d. 18 juni 2009, laatstelijk gewijzigd d.d. 15 
december 2011, voor zover het betreft de mandaten Huisvestingsverordening Holland 
Rijnland 2009 nog van kracht tot inwerkingtreding van de Huisvestingsverordening 
Holland Rijnland 2013.  

 
 
Artikel 13 Inwerkingtreding 
Dit Reglement treedt in werking op 1 januari 2014 
 
 
 
Aldus vastgesteld op 28 november 2013  
 
 
 
Het Dagelijks Bestuur Holland Rijnland 
 
De secretaris,                  De voorzitter, 
   
 
 
w.g. R. v. Netten   w.g. H.J.J. Lenferink 
 
 
 
Bijlage: Mandaat-, machtiging- en volmachtbesluit van het Dagelijks Bestuur en de voorzitter 
van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 2014 
  
 
 


