Toelichting Mandaat besluiten Jeugdwet 2015, Verordening Jeugdhulp 2015 en Nadere regels
jeugdhulp 2015
Aanvulling van het gemeentelijke mandaatregister.
Toelichting bij de per gemeente vast te stellen mandaten uitvoering Jeugdwet 2015 en
Verordening Jeugdhulp ( gemeentenaam ) 2015 en Nadere regels jeugdhulp ( gemeentenaam ) 2015
In de Jeugdwet 2015 en in de Verordening Jeugdhulp 2015 zijn aan het college van burgemeester en
wethouders bevoegdheden toegekend om besluiten te nemen die de burger betreffen.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan het college besluitbevoegdheden overdragen
aan medewerkers binnen de eigen organisatie of aan niet tot de gemeentelijke organisatie
behorende functionarissen.
Volgens art. 10:1 van de Algemene wet bestuursrecht wordt onder mandaat verstaan:
de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen.
Per gemeente is een Mandaatregeling met bijbehorende Mandaatregister vastgesteld. Het
Mandaatregister wordt bijgewerkt zodra nieuwe regelgeving besluitbevoegdheden toekent aan het
college van ben w of aan de burgemeester.
Zie het gemeentelijke Besluit mandaat, volmacht en machtiging ( gemeentenaam, jaartal ) en het
Mandaatregister ( gemeentenaam, jaartal )
In de gemeentelijke Mandaatregeling is aangegeven aan welke functionarissen binnen de
gemeentelijke organisatie besluitbevoegdheden worden overgedragen. Per gemeente worden in de
regel drie categorieën functionarissen onderscheiden:
1. afdelingshoofd,
2. teamleider, clusterleider, coördinator ,
3. medewerker.
De nieuwe BenW besluitbevoegdheden ogv de Jeugdwet 2015 en de Verordening Jeugdhulp 2015
c.a. moeten uiterlijk op de dag van in werking treden van beide regelingen op 1 januari 2015 in het
Mandaatregister zijn opgenomen. Als ze later vastgesteld worden dan kan de datum van
inwerkingtreden op 1 januari 2015 worden gezet.
De aanvulling van het Mandaatregister is hieronder opgenomen. Gelet op de centrale rol van het
Jeugd‐ en Gezinsteam in het gemeentelijke jeugdhulp stelsel, is het merendeel van de besluiten
overgedragen aan de vakinhoudelijke medewerker van het Jeugd‐ en Gezinsteam. Als tweede
functionaris is altijd een gemeentelijke functionaris bevoegd verklaard.
NB. De mandaten die aan de vakinhoudelijke medewerkers van het Jeugd‐ en Gezinsteam worden
verleend, moeten zodra het Jeugd‐ en Gezinsteam functioneert, door de betreffende
functionarissen worden geaccepteerd. Bovendien moeten zij in kennis worden gesteld van de dan
geldende Mandaatregeling en het Mandaatregister.
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Ingeval de in het Mandaatregister bedoelde bevoegdheid wordt uitgeoefend onder
verantwoordelijkheid van burgemeester en wethouders dan worden uitgaande stukken als volgt
ondertekend:
"Burgemeester en Wethouders van ( gemeentenaam ),
namens dezen,"
gevolgd door de functieaanduiding van de ondertekenaar, diens handtekening en diens naam.
In de sjablonen van de beschikkingen die ogv de Jeugdhulp regelgeving kunnen worden afgegeven
zijn de ondertekenings voorschriften voor uitgaande stukken opgenomen.
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