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Voorstel:

- In te stemmen met de voorgestelde wijziging van het delegatiebesluit van 26 juni 2006. 
- In te stemmen met het gewijzigde mandaatstatuut. 
-  

Inleiding: 
In het delegatiebesluit en mandaatstatuut hebben uw gemeenteraad, ons college en de burgemeester  
diverse bevoegdheden gedelegeerd of gemandateerd zodat de organisatie slagvaardiger en klantgerichter 
kan werken. Door het delegatiebesluit en mandaatstatuut jaarlijks aan te passen aan de wetswijzigingen en 
aan de wensen van de organisatie, blijven deze actueel en worden de gedelegeerde en gemandateerde 
bevoegdheden door de juiste personen uitgevoerd.      
  
Beleidskader en rol gemeente: 
Delegatie is het overdragen van een bevoegdheid van een bestuursorgaan naar een ander 
(bestuurs)orgaan waarbij de verantwoordelijkheid eveneens mee overgaat. Degene die de bevoegdheid 
krachtens delegatie krijgt, gaat de bevoegdheid op eigen gezag en verantwoordelijkheid uitoefenen. 
Degene die een bevoegdheid heeft gedelegeerd kan geen nadere aanwijzingen geven in incidentele 
gevallen. Delegatie is uitsluitend mogelijk indien hiervoor een wettelijke grondslag aanwezig is. 
 
Mandaat is het opdragen van een bevoegdheid van een bestuursorgaan aan een ander orgaan, wethouder 
of ambtenaar. De verantwoordelijkheid gaat niet mee over. Een wettelijke grondslag voor mandaat is niet 
vereist. In tegenstelling tot delegatie kan de mandaatgever wel nadere aanwijzingen geven aan de 
gemandateerde. De mandaatgever geeft de opdracht zijn bestuursbevoegdheid uit te oefenen in zijn naam 
en onder zijn verantwoordelijkheid.  
 
Omdat het mandaatstatuut alle bestuursorganen betreft, wordt dit statuut door zowel ons, de burgemeester 
als uw gemeenteraad getekend. Het besluit tot wijziging van het delegatiebesluit van 26 juni 2006 wordt 
alleen door uw gemeenteraad ondertekend. 
 
 
 



 
 
 

  
 
   

 

 
Wijzigingsvoorstellen: 
 
Delegatiebesluit  
 
In het delegatiebesluit van 26 juni 2006 wordt de volgende bevoegdheid van uw raad gedelegeerd aan ons 
college: 
 

F. het op grond van artikel 156 Gemeentewet aanwijzen van ambtenaren die namens de raad 
    optreden bij de behandeling van bezwaar- en beroepschriften. 

 
Op grond van artikel 160 Gemeentewet zijn wij in ieder geval bevoegd te besluiten namens de gemeente, 
ons college of de raad rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures te voeren 
of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten, tenzij uw raad, voor zover het uw raad aangaat, in 
voorkomende gevallen anders beslist. 
 
Gelet op artikel 160 Gemeentewet is artikel 1 onder F van het delegatiebesluit overbodig. Wij stellen 
daarom voor deze bepaling te schrappen. 
 
Mandaatstatuut 
 
Het overgrote deel van de bevoegdheden die zijn opgenomen in het mandaatstatuut betreffen 
bevoegdheden van ons college en de burgemeester. Ten aanzien van de bevoegdheden die de raad heeft 
gemandateerd is slechts één wijzigingsvoorstel gedaan.  
 
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht zendt het bestuursorgaan geschriften tot behandeling 
waarvan kennelijk een ander bestuursorgaan bevoegd is, onverwijld door naar dat orgaan, onder 
gelijktijdige mededeling daarvan aan de afzender. Deze werkwijze is reeds opgenomen in het 
Procedureboek. Voorgesteld wordt dit ook op te nemen in het mandaatstatuut. 
 
Financieel kader:
Niet van toepassing
 
Communicatie:
Het raadsbesluit en mandaatstatuut worden bekendgemaakt in Kernpunten en op de website.     
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
 
de burgemeester, de secretaris-directeur,  
L.V. Elfers drs. H. Zwart 
 


