
De volgende mandaten worden gewijzigd in  resp. toegevoegd aan het mandatenregister  als gevolg van de inwerkingtreding van nieuwe wetgeving  en 
de invoering van nieuwe taken voor de gemeente per 1 januari 2015 in het Sociaal Domein: 
 

      

Omschrijving bevoegdheid Wet- en regelgeving Bevoegd 
orgaan  

Mandaat aan V/M Bijzonderheden  

HOOFDAFDELING 
STADSZAKEN  

     

      

Afdeling Jeugd Onderwijs en 
Sport 

     

      

Besluitvorming op aanvragen     
jeugdhulpverlening in natura 
en in de vorm van een 
persoonsgebonden 
budget(pgb) via de gemeente 
en via de huisarts, medisch 
specialist en jeugdarts 
  

Jeugdwet, Verordening 
jeugdhulp en aanverwante 
regelgeving  

B&W Directeur Centrum 
voor Jeugd en Gezin 
Kennemerland BV  

 1. niet gemandateerd: toepassing 
hardheidsclausule op grond van verordening 
Jeugdhulp 
2. Betreft mandatering aan externe partij  

Herziening en intrekking van 
een jeugdhulpvoorziening. 

Jeugdwet, Verordening 
Jeugdhulp  en 
aanverwante regelgeving  

B&W Directeur Centrum 
voor Jeugd en Gezin 
Kennemerland BV  

  

Het doen van kwalitatief 
steeksproefgewijze 
onderzoek naar de 
bestedingen van de pgb’s 

Jeugdwet, verordening 
Jeugdhulp  en 
aanverwante regelgeving  

B&W  Directeur Centrum 
voor Jeugd en Gezin 
Kennemerland BV. 
 

M  

Overige 
uitvoeringsbevoegdheden op 
cliënt-niveau  in het kader 
van de jeugdhulpverlening 

Jeugdwet, Verordening 
Jeugdhulp  en 
aanverwante regelgeving  

B/B&W Directeur Centrum 
voor Jeugd en Gezin 
Kennemerland BV 

M  

Afdeling Wonen Welzijn 
Gezondheid en Zorg  

     



      

Besluitvorming inclusief her-
indicering  inzake de toegang 
tot een maatwerkvoorziening 
of pgb in het kader van 
Opvang  inclusief de 
vaststelling van een eigen 
bijdrage  

Wmo 2015, verordening 
maatschappelijke 
ondersteuning  en 
aanverwante regelgeving 

B&W Hoofd  Afdeling WWGZ 
 

 1. betreft zowel Maatschappelijke Opvang 
(MO) als VO). 
2.Toegang  MO loopt altijd via de  Brede 
Centrale Toegang (BCT);  de manager van de 
BCT heeft daarom ondermandaat  voor deze 
bevoegdheid (=extern ondermandaat)  
Toegang VO loopt via Stichting Blijf; de 
manager van Stichting Blijf heeft daarom 
ondermandaat voor deze bevoegdheid . 
3.Voor de inning en vaststelling van de eigen 
bijdrage is ondermandaat verleend aan de 
instellingen waar de opvang plaats vindt.(= 
extern ondermandaat ) 
4.Haarlem is centrumgemeente. Voorzover 
noodzakelijk hebben de aangesloten 
gemeenten Haarlem in een apart document 
gemandateerd om namens heb bepaalde 
bevoegdheden uit te oefenen. 

Besluitvorming inclusief her-
indicering  inzake de toegang 
tot een maatwerkvoorziening 
of pgb in het kader van 
Beschermd Wonen  

Wmo 2015, verordening 
maatschappelijke 
ondersteuning  en 
aanverwante regelgeving 

B&W Afdelingshoofd WWGZ 
Afdelingshoofd Wmo 

  

Aanpak huiselijk geweld en 
kindermishandeling, al dan 
niet in de vorm van  
crisisinterventie 

Wmo 2015, diverse 
samenwerkingsprotocollen 

B&W Coördinator AMHK 
v.w.b. uitvoering; 
 

M Het AMHK is een activiteit van Stichting 
Kontext en Bureau Jeugdzorg Noord Holland 
gezamenlijk. ( = externe machtiging)  
 

      

HOOFDAFDELING SOCIALE 
ZAKEN EN 
WERKGELEGENHEID  

     

      



Afdeling WMO-
voorzieningen  

     

      

Besluitvorming m.b.t. de 
uitvoering van de Wet 
maatschappelijke 
ondersteuning 2015. 

Awb, Wmo 2015,  
Uitvoeringsbesluit, 
Verordening 
maatschappelijke 
ondersteuning gemeente 
Haarlem,  
Uitvoeringsbesluit 
Algemene en  
maatwerkvoorzieningen 
Wet maatschappelijke 
ondersteuning gemeente 
Haarlem 2015,  alsmede de 
aanverwante regelgeving 

B&W Afdelingshoofd Wmo 
voorzieningen 

  
- De besluitvorming m.b.t. de uitvoering van 

de maatwerkvoorziening Opvang en 
Beschermd Wonen is hiervan uitgezonderd; 

- Onder dit mandaat valt ook de 
besluitvorming o.g.v. artikel 2.1.7 van de 
Wmo 2015 juncto artikel 6.1 van de 
Verordening. 

 

Benoeming derden tot 
onbezoldigd ambtenaar in 
verband met de uitoefening 
van bevoegdheden op het 
gebied van  invordering en 
verhaal van ten onrechte 
genoten 
maatwerkvoorzieningen of 
ten onrecht genoten 
persoonsgebonden 
budgetten 

Artikel 2.4.1 Wmo 2015 
Afdeling 4.4.4 Awb 

B&W Hoofdafdelingsma-
nager Sozawe 
 

 Benoeming geldt alleen voor zover noodzakelijk 
in de uitvoering van werkzaamheden  t.b.v. de 
gemeente Haarlem 

      

Afdeling  Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid  

     

      

Algehele uitvoering 
financiële bijstandsverlening 

Participatiewet 
 

B&W Afdelingsmanager 
Servicecenter 

  



Artikel 2.1.7 van de Wmo 
2015 juncto artikel 6.1 van 
de Verordening 
maatschappelijke 
ondersteuning gemeente 
Haarlem 

Afdelingsmanager 
Inkomensdienst-
verlening 
Afdelingsmanager 
Schulddienstverle-
ning/ handhaving 

Financiële bijstand aan 
personen in het bezit van 
een voorlopige vergunning 
tot verblijf of ROA-
gerechtigden die in 
afwachting zijn van  een 
beslissing op aanvraag om 
verblijfsvergunning 

Zorgwet VVTV, ROA, 
Participatiewet 

B&W Afdelingsmanager 
Servicecenter 
Afdelingsmanager 
Inkomensdienst-
verlening 

  

Buiten invordering stellen 
van vorderingen  
 

WWB/Bbz 
2004/IOAW/IOAZ en 
Participatiewet  

B&W Afdelingsmanager 
Servicecenter  
Afdelingsmanager 
Inkomensdienst-
verlening  
Afdelingsmanager 
Schulddienst-
verlening/ handhaving 
 

 Voor buiten invordering stellen van bedragen 
boven de  € 10.000 in gevallen als bedoeld in 
B&W nota 2007/140304 kan geen 
ondermandaat verleend worden. 
 

Benoeming derden tot 
onbezoldigd ambtenaar in 
verband met de uitoefening 
van bevoegdheden op het 
gebied van  invordering en 
verhaal van verstrekte 
uitkeringen  

Artikelen 61, 62 63 en 64 lid 
1 WWB en 44 en 45, eerste 
lid van de IOAW/IOAZ 
Participatiewet 

B&W Hoofdafdelingsma-
nager 
 

 Benoeming geldt alleen voor zover noodzakelijk 
in de uitvoering van werkzaamheden  t.b.v. de 
gemeente Haarlem 

Vestiging bezitloos pandrecht 
 

WWB/ Bbz 2004 /  
IOAW/IOAZ en hierop  
berustende nadere regel-

B/B&W Afdelingsmanager 
Servicecenter  
Afdelingsmanager 

V  



geving 
Participatiewet 

Inkomensdienst-
verlening  
Afdelingsmanager 
Schulddienst-
verlening/ handhaving 

Indiening voorlopig verslag 
bij het  ministerie van SZW 
over de uitvoering van de 
WWB, IOAW, IOAZ, Bbz 2004 
en Participatiewet . 

WWB, artikelen 4 en 77; 
IOAW artikelen 7b en 54; 
IOAZ  artikelen7b en 54; Bbz 
2004 artikelen 7b en 54; 
Wwik artikel 5 
Participatiewet 

B&W Manager 
Hoofdafdeling, 

  

      

Werk en inburgering       

Besluitvorming  inzake 
verlening en 
vaststelling/stopzetting  
loonkostensubsidie aan 
werkgevers   

WWB, reïntegratie-
verordeningWWB 
Participatiewet 

B&W Afdelingsmanager 
Servicecenter 

 In het kader van re-integratie werkzoekenden  

      

HOOFDAFDELING 
DIENSTVERLENING  

     

      

Afdeling Klant Contact 
Centrum  

     

Verstrekking bijzondere 
bijstand administratief 

Participatiewet en daarvan 
afgeleide regelgeving  

B&W Afdelingshoofd   Er is ondermandaat verleend aan de  
medewerkers Sozawe-balie.  
Betreft eenvoudige verstrekkingen, waaronder 
bril, rechtshulp, gehoorapparaat, orthodontie, 
etc.  

 
 
Toelichting:  
 



1. De mandaatverlening  is inclusief de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat.  Dat betekent dat gemandateerden naar eigen inzicht 
functionarissen mogen aanwijzen die de gemandateerde bevoegdheid of een deel daarvan zelfstandig mogen uitvoeren. De verlening van 
ondermandaat moet schriftelijk worden vastgelegd. De ondermandaten worden door de afdeling Juridische Zaken gearchiveerd  en vermeld in het 
ondermandatenregister. Deze procedure is een standaardprocedure  en is vastgesteld door het college op 22 oktober 2013. 
 

2. De mandateringen Sociaal Domein  zullen na vaststelling worden verwerkt in het gemeente-brede mandatenregister, met name bij de 
mandateringsregelingen vermeld bij de Hoofdafdelingen Sozawe (afdelingen:  Sociale zaken en werkgelegenheid en  Wmo voorzieningen), 
Dienstverlening (afdeling Klant  Contact Centrum)  en Stadszaken (afdelingen:  Jeugd Onderwijs en Sport en   Wonen, Welzijn, Gezondheid en Zorg).  
 

3. Betreffende de wijzigingen in de mandateringsregeling voor de Hoofdafdeling Stadszaken, afdeling Jeugd Onderwijs en Sport :   
De jeugdhulpverlening is een nieuwe taak voor de gemeente. Behalve de inkoop van zorg inclusief monitoring van de contracten, de vaststelling 
van nadere regels en nieuw beleid,  én de vertegenwoordiging van het college in bezwaar- en beroepszaken, worden alle overige bevoegdheden 
extern gemandateerd aan het onlangs opgerichte Centrum voor  Jeugd en Gezin Kennemerland BV. 

 
4. Betreffende de wijzigingen in de mandateringsregeling  voor de Hoofdafdeling Stadszaken afdeling Wonen, Welzijn, Gezondheid en Zorg:   

  De Maatschappelijke Opvang inclusief Vrouwenopvang op grond van de Wmo 2015 is qua mandatering  inhoudelijk niet echt gewijzigd. Het 
mandaat is wel  wat duidelijker geformuleerd.  

 De Wmo 2015 draagt aan de gemeentes op om hun Meldpunt Huiselijk Geweld en het door bureau Jeugdzorg getrokken Advies en  Meldpunt 
Kindermishandeling te combineren. Het Advies en  Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling waar Haarlem aan deelneemt is 
regionaal georganiseerd. Het meldpunt dient met name de effectieve coördinatie van hulpverlening door verschillende zorgaanbieders.  

 Besluitvorming namens het college is hier  niet aan de orde, maar  de mandatering betreft met name de machtiging om namens het college 
bepaalde afspraken te maken en uit te voeren bij huiselijk geweld en/of  kindermishandeling. 

 Ook de besluitvorming inzake Beschermd Wonen is gemandateerd aan het afdelingshoofd Wonen Welzijn Gezondheid en Zorg. Deze 
bevoegdheid was voorheen een AWBZ-voorziening die landelijk  werd geregeld en is per 1 januari 2015 een verantwoordelijkheid van de 
gemeente geworden 

 
5. Betreffende de wijzigingen in  de mandateringsregeling voor de hoofdafdeling Sozawe, afdeling Wmo-voorzieningen: 

 m.b.t. de Wmo voorzieningen is qua mandatering niet zoveel gewijzigd, behalve dat de Wmo 2015 nu de grondslag vormt voor de 
bevoegdheden. Nieuw in de Wmo is de besluitvorming inzake compensatie van het eigen risico (d.i. de  vervanging van  de voormalige Wet 
tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten).    

 Nieuw is ook  de mandatering van bepaalde invorderings- en verhaalsbevoegdheden met betrekking tot  ten onrechte genoten 
maatwerkvoorzieningen of ten onrechte genoten persoonsgebonden budgetten aan een externe partij. De Afdeling Sociale Zaken en 



Werkgelegenheid  had al eerder een zelfde soort mandateringsregeling   voor  bepaalde  invorderings- en verhaalsbevoegdheden met 
betrekking tot (teveel) verstrekte financiële bijstand. 

 
6. Betreffende de wijzigingen in de mandateringsregeling voor deHoofdafdeling Sozawe, afdeling Sociale Zaken en werkgelegenheid:  

De belangrijkste wijziging is de vermelding van de Participatiewet  als wettelijke grondslag voor de bevoegdheden ter vervanging van de  Wwb, 
de IOAW en IOAZ en de Bbz . Deze laatste wetten  en regelingen zijn dus geschrapt. Waar deze wetten nog wel genoemd zijn  betreft het 
bevoegdheden die nog kunnen worden uitgevoerd op basis van de oude wetgeving  (bij invorderingszaken bijvoorbeeld).  
 

7. Betreffende de wijzigingen in de mandateringsregeling voor de Hoofdafdeling Dienstverlening, afdeling Klanten Contact Centrum:  
                    Deze wijziging betreft alleen de vermelding van de Participatiewet als grondslag voor de bevoegdheid om bijzondere bijstand te verstrekken. 

 
  

         
 

 


