
 
B&W en burgemeester: 
 
1. Het college en de burgemeester, een ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft, besluiten om 

tot 1 september 2013 bevoegdheden, zoals vermeld in bijlage A bij dit besluit, te mandateren 
aan zowel het hoofd als de in functie zijnde teamcoördinatoren van de afdeling Juridische Zaken 
van de hoofdafdeling Middelen & Services, zijnde R. Braeken, K. Gerritsma, E. Kingma en T. 
Schade. 

2. Het besluit heeft geen financiële consequenties. 
3. Van dit besluit wordt bekendgemaakt in de Stadskrant. Tevens ligt het besluit gedurende 6 

weken ter inzage in de Publiekshal en wordt het besluit gepubliceerd op de website van de 
gemeente Haarlem.  
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DOEL: Besluiten 
Het college en de burgemeester als bestuursorganen  zijn bevoegd om hun bevoegdheden aan 
functionarissen in de ambtelijke organisatie op te dragen door middel van mandaat.  
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Onderwerp: mandaten afdeling Juridische Zaken  
Reg. Nummer:  
 
1. Inleiding 
Per 1 maart 2013 neemt het hoofd van de afdeling Juridische Zaken van de 
hoofdafdeling Middelen & Services, de heer P. Spigt, tijdelijk ook de functie van 
hoofd van de afdeling Informatievoorziening van dezelfde hoofdafdeling waar. De 
waarneming zal hij, naar het zich nu laat aanzien, in ieder geval voor de duur van 
zes maanden op zich nemen, met de mogelijkheid van een uitloop naar het eind van 
het jaar. 
 
Gedurende deze waarneming zal de heer Spigt zijn beschikbare werktijd verdelen 
over beide afdelingen. Een gevolg hiervan is dat hij feitelijk minder aanwezig zal 
zijn op de afdeling Juridische Zaken. In verband met een efficiënte voortgang in de 
dagelijkse werkzaamheden van de afdeling Juridische Zaken, is het wenselijk dat 
het uitvoeren van bepaalde taken en het nemen van besluiten waartoe hij nu op 
grond van het vigerende Mandateringsbesluit in zijn functie als afdelingshoofd 
Juridische Zaken bevoegd is, ook door de huidige vier in functie zijnde 
teamcoördinatoren van de afdeling kunnen worden uitgevoerd c.q. genomen. De 
teamcoördinatoren zijn: R. Braeken (team Rechtsbescherming), K. Gerritsma (team 
Inkoop), E. Kingma (team Advies) en T. Schade (team Schade & Verzekeringen).  
 
2. Besluitpunten college en burgemeester 
1. Het college en de burgemeester, een ieder voor zover het zijn bevoegdheid 

betreft, besluiten om van 1 maart tot 31 december 2013 bevoegdheden, zoals 
vermeld in bijlage A bij dit besluit, te mandateren aan zowel het hoofd als de in 
functie zijnde teamcoördinatoren van de afdeling Juridische Zaken van de 
hoofdafdeling Middelen & Services, zijnde R. Braeken, K. Gerritsma, E. 
Kingma en T. Schade. 

2. Het besluit heeft geen financiële consequenties. 
3. Dit besluit wordt bekendgemaakt in de Stadskrant. Tevens ligt het besluit 

gedurende 6 weken ter inzage in de Publiekshal en wordt het besluit 
gepubliceerd op de website van de gemeente Haarlem.  

 
3. Beoogd resultaat 
Onder mandaat wordt verstaan de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan 
besluiten te nemen. Het college en de burgemeester als bestuursorgaan mandateren 
een  groot deel van hun bevoegdheden aan functionarissen in de ambtelijke 
organisatie. Door middel van mandaatbesluit wordt bereikt dat de betreffende 
functionarissen van de gemeente juridisch bevoegd besluiten kunnen nemen. Het 
betreft bevoegdheden onder meer op het gebied van het voeren van correspondentie 
van informatieve aard, besluiten in het kader van de Wet bescherming 
persoonsgegevens en de Wet openbaarheid van bestuur, handelingen ten behoeve 
van de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, de afhandeling van klachten, 
dwangsomverzoeken en schadeverzoeken.  
 
4. Argumenten 
1.1 Mandatering is doelmatig 
De mandatering van taken en bevoegdheden aan zowel het hoofd als de 
teamcoördinatoren van de afdeling Juridische Zaken komt de vlotte voortgang van 
de dagelijkse werkzaamheden gedurende de periode dat de waarneming duurt ten 
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goede. Het betreft taken en bevoegdheden die behoren tot de gebruikelijke gang van 
zaken op de afdeling, die ook bij afwezigheid van het afdelingshoofd doorgang 
moeten kunnen vinden.  
 
1.2 Mandatering maakt horizontale vervanging mogelijk 
De mandatering houdt in dat zowel het afdelingshoofd als de vier bedoelde 
teamcoördinatoren bevoegd zijn om zaken af te handelen, waarbij zij elkaar 
horizontaal kunnen vervangen. Om deze horizontale vervanging mogelijk te maken 
is mandatering noodzakelijk. Ondermandaat is hiervoor niet geschikt.   
 
1.3 Mandatering valt binnen de spelregels van het Mandateringsbesluit van de 
gemeente Haarlem 
De uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden vindt plaats binnen de 
spelregels van het algemene Mandateringsbesluit van de gemeente Haarlem. Dit 
houdt bijvoorbeeld in dat ondermandaat, tenzij anders aangegeven, niet is 
toegestaan. Bovendien geldt dat, indien bij de uitoefening van een op grond van 
mandaat opgedragen bevoegdheid het van belang wordt geacht dat het orgaan dat 
het mandaat heeft verleend op basis van zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid een 
besluit neemt of daarbij een nadere invulling of bijstelling van beleid aan de orde is, 
de aangewezen functionaris de zaak ter besluitvorming aan dit bestuursorgaan 
voorlegt. Bovendien oefent het afdelingshoofd vanuit zijn functionele 
verantwoordelijkheid toezicht uit op de uitoefening van de gemandateerde taken 
door de teamcoördinatoren.  
 
5. Kanttekeningen 
Geen.  
 
6. Uitvoering 
Dit besluit wordt bekendgemaakt in de Stadskrant. Tevens ligt het besluit 
gedurende 6 weken ter inzage in de Publiekshal en wordt het besluit gepubliceerd  
op de website van de gemeente Haarlem.  
 
7. Bijlagen 
Bijlage A: overzicht van bevoegdheden aan het hoofd en de in functie zijnde 
teamcoördinatoren van de afdeling Juridische Zaken (hoofdafdeling Middelen & 
Services) 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
 
 
de secretaris    de burgemeester 
 
 
 
De burgemeester, 
 



Bijlage A 

Overzicht van bevoegdheden, behorend bij het besluit van het college en de burgemeester van 5 maart 2013, welke bevoegdheden van 1 maart 2013 tot 31 
december 2013 zijn gemandateerd aan zowel het hoofd, P. Spigt, als de in functie zijnde teamcoördinatoren, R. Braeken, K. Gerritsma, E. Kingma en T. 
Schade, van de afdeling Juridische Zaken van de hoofdafdeling Middelen & Services 

Omschrijving bevoegdheid Regelgeving Bevoegd orgaan Volmacht 

(V)  

Bijzonderheden 

 

HOOFDAFDELING MIDDELEN EN SERVICES  

Afdeling Juridische Zaken 

   

Aanbesteding en inkoop  van werken, 
leveranties en diensten met betrekking tot het 
taakgebied, alsmede ondertekening van de 
desbetreffende overeenkomsten namens de 
gemeente 

Artikel 160 lid 1 
onder e 
Gemeentewet; 
Budgethouders-
regeling;  art. 171 
Gem.wet  

B/B&W  V Voor zover bevoegd krachtens de geldende 
budgethoudersregeling  (bijlage 2 bij dit besluit) en 
met inachtneming van het geldend Inkoop- en 
Aanbestedingsbeleid. 

Dit mandaat is voorbehouden aan het hoofd van 
de afdeling Juridische Zaken. De 
teamcoördinatoren zijn niet gemandateerd. 

Aansprakelijkstelling derden namens de 
gemeente wegens door de gemeente geleden 
schade (schadeverhaal) 

Burgerlijk Wetboek B/B&W V  

Besluiten Wet Bescherming 
Persoonsgegevens  

Artt. 33 t/m 36, 40 en 
43 WBP 

B&W   

Besluiten inzake verzoeken op grond van de 
Wet openbaarheid bestuur  

Wet openbaarheid 
van bestuur 

B&W   
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(V)  

Bijzonderheden 

 

Correspondentie van 
informatieve/verzoekende aard 

 B/B&W   

Mededelen van besluiten van bestuursorganen 
en opdrachten tot uitvoering  

 B/B&W  Ondermandaat medewerkers bezwaar en beroep 
wat betreft beslissingen op bezwaar en 
gerechtelijke uitspraken 

Personele zaken en organisatie 
(personeelsbeheer) overeenkomstig  geldende 
regelgeving  

AR en afgeleide 
regelgeving; 

Burgerlijk Wetboek 

B&W  Met inachtneming van afzonderlijk mandaatsbesluit  
Personeelszaken (bijlage 1 bij dit mandaterings 
besluit) 

Dit mandaat is voorbehouden aan het hoofd van 
de afdeling Juridische Zaken. De 
teamcoördinatoren zijn niet gemandateerd. 

Indiening en ondertekening subsidieaanvragen 
namens de gemeente 

 B/B&W V Manager HA: tot € 500.000,-- en geen Europese 
subsidie 

Afdelingshoofd: tot € 250.000,-- en geen Europese 
subsidie  

Mandatering betreft tevens de ondertekening van de 
financiële verantwoording van de subsidie en 
aanvrage om vaststelling van de subsidie 

Dit mandaat is voorbehouden aan het hoofd van 
de afdeling Juridische Zaken. De 
teamcoördinatoren zijn niet gemandateerd. 

Besluiten inzake verzoeken om 
dwangsomtoekenning 

Awb, Wet dwangsom 
en beroep bij niet-

B/B&W   



Omschrijving bevoegdheid Regelgeving Bevoegd orgaan Volmacht 

(V)  

Bijzonderheden 

 

tijdig beslissen  
Besluiten tot en het voeren van 
rechtsgedingen, procedures administratief 
beroep en bezwaarprocedures, alsmede het 
verlenen van procureurstelling  en opdracht tot 
juridische bijstand aan de stadsadvocaat e.a. , 
zowel t.a.v. personeelszaken, vorderingen als 
overige zaken  

Art. 160 lid 1 onder f 
Gemeentewet  

B/B&W V 1. Indien een voorstel wordt gedaan omtrent wel of 
niet instellen van hoger beroep m.b.t. een besluit 
waarover de cie. BBS advies heeft uitgebracht, 
wordt deze commissie van dit voorstel in kennis 
gesteld. 

2. Met inachtneming van het raambeleid externe 
juridische bijstand  

Vertegenwoordiging van gemeenten en de 
gemeentelijke bestuursorganen: 

a. in rechtsgedingen  
b. bij het verlijden van aktes 
c. bij ondertekening van 

overeenkomsten  

a. Gemeentewet art. 
160 lid 1 f 

b. Gemeentewet  art. 
171 

c. Gemeentewet art. 
171 

a. B/B&W 

b. B 

c. B 

V Ad a:  in rechtsgedingen:  

1: Ondermandaat  aan door afdelingshoofd bij 
afzonderlijk besluit daartoe gemachtigde 
medewerkers van de gemeente.  

2: inclusief het leggen van conservatoir beslag en 
het treffen van een dading tijdens de zitting; dading 
binnen bandbreedte die vtv. is afgesproken met 
betreffende budgethouder;  

3: In civiele zaken alleen bij het kantongerecht; in 
bestuursrechtelijke zaken alle instanties; in 
strafzaken als benadeelde partij. 

4: Betreft alleen verweerschriften  in 
rechtsgedingen die worden afgehandeld in de 
afdeling Juridische Zaken.  

Ad b:  bij het verlijden van aktes: 
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Bijzonderheden 

 

1: m.b.t. het regulier vastgoedbeheer gemeente 
aparte regeling;  zie daarvoor mandatering en 
volmachtverlening bij afdeling Vastgoed, HA 
Stadszaken 

2: HA Sozawe: vestiging krediethypotheek  
mandaat hoofd bureau Werk en Inkomen 1, 2 en 3;    
Royement krediethypotheek: Manager HA Sozawe, 
geen ondermandaat.  

Ad c: bij ondertekening van overeenkomsten: 
aparte regeling m.b.t. het regulier vastgoedbeheer; 
zie daarvoor mandatering bij afdeling Vastgoed, 
HA Stadszaken  

Besluiten op bezwaar  
 

Awb B/B&W  1. Betreft wethouder vakgebied; 

2. Betreft alleen de bezwaarschriften op grond van 
de Wwb en overige uitkeringsregelingen voor 
minima en  

b. de overige bezwaarschriften ten aanzien waarvan  
de Commissie beroep en bezwaar adviseert het 
primaire besluit te handhaven 

Besluiten tot verdaging beslissing op 
bezwaarschrift- of beroepschrift 

Verordening op de 
behandeling van 
beroep- en 
bezwaarschriften/art 
7:10 lid 3 Awb  

B/B&W  Ondermandaat aan Secretaris van de Commissie 
beroep- en bezwaarschriften 
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(V)  

Bijzonderheden 

 

Mededeling m.b.t. het herstellen van een 
verzuim ex artikel 6:6 Awb 

Awb; 

Verordening op de 
behandeling van 
beroep- en 
bezwaarschriften  

B/B&W  Ondermandaat aan Secretaris  van de Commissie 
beroep- en bezwaarschriften 

Beslissing tot verstrekking machtiging 
binnentreden  

Awbi art. 2 en 3, 
Awb 5:27 en 
Gemeentewet art. 
125 

B&W(bij 
daadwerkelijke 
toepassing 
bestuursdwang) of  

B ( bij controle) 

 Overeenkomstig raambeleid binnentreden, 
vastgesteld in collegebesluit CS/bo 01/312.  

Beslissen op verzoeken om schadevergoeding  
n.a.v.  schade ontstaan bij zowel onrechtmatig 
als  rechtmatig handelen van de gemeente 
(zelfstandig schadebesluit) 

Awb B&W   Voor zover de schade niet gedekt wordt door de 
verzekering en bedraagt tussen de € 25.000 en € 
50.000: Manager HA 

Beslissen op verzoeken  om schadevergoeding 
n.a.v. schade ontstaan door onrechtmatige 
besluiten c.q.  onrechtmatig feitelijk handelen 
of nalaten  van de gemeente  

Burgerlijk Wetboek  B/B&W V Voor zover de schade niet gedekt wordt door de 
verzekering en bedraagt tussen de € 25.000 en € 
50.000: Manager HA 

Het sluiten en ondertekenen  van 
verzekeringsovereenkomsten   

BW titel 7:17 en 
Boek 6  

B/B&W V Ondermandatering aan medewerkers verzekering 
wat betreft opdrachten aan verzekeringsmakelaars 
voor kleine verzekeringen  tot  € 10.000 

Afhandeling van klachten Awb Hoofdstuk  9 B&W  Met inachtneming  van vastgestelde Werkwijze 
Klachtenafhandeling; betreft klachtenafhandeling 
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(V)  

Bijzonderheden 

 

ten behoeve van alle hoofdafdelingen.    

Vertegenwoordiging gemeente in bezwaar en 
beroepszaken m.b.t. rechtspositie 
medewerkers en politieke ambtsdragers  

Ambtenarenrecht, 

Verordening,  

Awb,  

Sociaal 
Zekerheidsrecht 

B&W  Ondermandaat aan door de Manager HA bij 
afzonderlijk besluit aan te wijzen medewerkers 
 
Dit mandaat is voorbehouden aan het hoofd van 
de afdeling Juridische Zaken. De 
teamcoördinatoren zijn niet gemandateerd. 

Aanvragen e-herkenning   B/B&W V  

Aanmelding wijzigingen Handelsregister aan 
de Kamer van Koophandel 

Handelsregister-wet B V  
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