
Incidenteel mandaatbesluit voor collegebesluiten in recesperioden (2021/463691) 

 

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem houdende regels 

omtrent incidenteel mandaat collegebevoegdheden aan individuele collegeleden (Incidenteel 

mandaatbesluit voor collegebesluiten in recesperioden) 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem; 

 

overwegende dat 

 

- in recesperioden soms geen collegevergaderingen plaatsvinden en dat het uit oogpunt van 

continuïteit van bestuur noodzakelijk is dat dan toch besluitvorming kan plaatsvinden; 

- het wenselijk is in aanvulling op het gemeentelijke Mandateringsbesluit een incidenteel mandaat 

aan de individuele collegeleden vast te stellen; 

 

gelet op de artikelen 160 en 168 van de Gemeentewet; 

 

gelet op het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene wet; 

 

b e s l u i t: 

 

vast te stellen het volgende Incidenteel mandaat van collegebevoegdheden aan individuele 

collegeleden: 

 

Artikel 1 Reikwijdte mandaat 

1. Het mandaat betreft de uitoefening van de bevoegdheden die toekomen aan het college van 

burgemeester en wethouders door een lid of leden van het college ten aanzien van te nemen 

besluiten. De uitoefening van de (reguliere) werkzaamheden binnen de taakvelden van de 

betreffende portefeuille vallen buiten de reikwijdte dit mandaat. 

2. Het mandaat beperkt zich tot het nemen van spoedeisende besluiten in recesperioden waarbij er 

gedurende een periode waarin niet overeenkomstig het reguliere vergaderschema (reces) wordt 

vergaderd en de eerst volgende collegevergadering niet kan worden afgewacht. 

3. Het spoedeisende besluit waarvoor instemming wordt gevraagd past aantoonbaar binnen het 

gevoerde beleid van het college en de uitzonderingen van artikel 2 van dit besluit. 

4. Het mandaat omvat tevens de bevoegdheid tot ondertekening van de in mandaat genomen 

besluiten. 

5. Van het mandaat wordt geen gebruik gemaakt indien er mogelijkheden zijn tot termijnverlening, 

opschorting en, of uitstel. 

 

Artikel 2 Uitzonderingen 

Het in artikel 1 verleende mandaat heeft, onverminderd artikel 10:3 van de Algemene wet 

bestuursrecht, geen betrekking op besluiten: 

a. die leiden tot de vaststelling of wijziging van algemeen of specifiek gemeentelijk beleid; 

b. die leiden tot de vaststelling of wijziging van beleidsregels als bedoeld in artikel 1:3, vierde lid, 

Algemene wet bestuursrecht; 

c. die precedentwerking zullen oproepen; 

d. waarbij een persoonlijk belang van de gemandateerde de besluitvorming kan beïnvloeden dan 

wel de schijn van belangenverstrengeling kan doen ontstaan; 

e. waarbij financiële verplichtingen worden aangegaan en waarvoor in de gemeentebegroting geen 

financiële middelen zijn opgenomen. 



Artikel 3 Informatieplicht 

Het college wordt in zijn eerste vergadering na de recesperiode, via een op schrift gestelde 

mandatenlijst, op de hoogte gebracht van de besluiten die in mandaat zijn genomen. De lijst van in 

mandaat genomen besluiten wordt gelijktijdig met de besluitenlijst van deze vergadering openbaar 

gemaakt. 

 

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel 

1. Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking. 

2. Dit besluit kan worden aangehaald als: “Incidenteel mandaatbesluit van collegebesluiten in 

recesperioden”. 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders op  

14 december 2021. 

 

 

de secretaris,    de burgemeester, 

 

 

 

mr. C.M. Lenstra   drs. J. Wienen 

 
 


