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Onderwerp 
Mandaatverlening aan de griffier tot het aangaan van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het 
vertegenwoordigen van de gemeente bij het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen. 
 
Geadviseerde beslissing raad 
1. In te stemmen met het besluit van het college (kenmerknummer 195096) om mandaat te 

verlenen aan de griffier tot het aangaan van privaatrechtelijke rechtshandelingen. 
2. In te stemmen met het besluit van de burgemeester (kenmerknummer 195096) om 

mandaat/volmacht te verlenen aan de griffier om de gemeente te vertegenwoordigen bij het 
verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen. 

 
Inleiding 
Bij de dualisering van het gemeentebestel is de wetgever niet rechtlijnig geweest. De raad heeft wat 
betreft de eigen huishouding  geen bevoegdheden gekregen om te besluiten tot privaatrechtelijke 
rechtshandelingen. Het college is bevoegd om te besluiten tot het verrichten  van privaatrechtelijke 
rechtshandelingen. Daarbij wordt de gemeente vertegenwoordigd door de burgemeester. 
Voorbeelden van privaatrechtelijke rechtshandelingen zijn: 
-  aangaan van een vaststellingsovereenkomst met een medewerker; 
- aangaan van contracten voor cursussen; 
- opzegging detacheringsovereenkomst personeel/externe inhuur; 
- zaalhuur 
-  drukwerk bestellen 
- aangaan contract met accountant 
- etc. 
 
Hoewel de griffier budgethouder is van de budget van de raad, de griffie, de rekenkamer en eventuele 
overige commissies van de raad, is de griffier niet bevoegd tot het aangaan van privaatrechtelijke 
rechtshandelingen. 
 
Om voor het griffier mogelijk te maken om privaatrechtelijke rechtshandelingen aan te gaan in 
bovengenoemde gevallen, heeft ons college besloten om mandaat te verlenen aan de griffier. 
 
Omdat de griffier niet ondergeschikt is aan ons college schrijft artikel 10:4 van de Algemene wet 
bestuursrecht voor dat de mandaatverlening in dat geval instemming behoeft van de gemandateerde 
en in het voorkomende geval van degene onder wiens verantwoordelijkheid hij werkt. Dit betekent dat 
de mandaatverlening door ons aan de griffier instemming behoeft van zowel de griffier als van uw 
raad. De griffier heeft reeds ingestemd met mandaatverlening. 
 
Ons college verzoekt u in te stemmen met de mandaatverlening aan de griffier. 
 
Beoogd effect 
Het mogelijk maken van het aangaan van privaatrechtelijke rechtshandelingen door de griffier 
(namens het college) ten behoeve van het functioneren van de gemeenteraad, de griffie, de 
rekenkamercommissie en eventuele overige commissies van de raad. 
 



Relatie met beleidskaders 
Het kader wordt gevormd door de Gemeentewet (artikel 160 lid 1 onder e) en het bepaalde in afdeling 
10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht. 
 
Argumenten 
Het is van belang dat  privaatrechtelijke rechtshandelingen (zoals bijvoorbeeld overeenkomsten 
aangaan) worden aangegaan door personen die daartoe bevoegd zijn. 
Daarvoor is de instemming van uw raad verreist. 
 
Uitvoering/vervolgstappen 
Na instemming zal de griffier worden geïnformeerd. Besluit en instemming zullen worden 
bekendgemaakt. 
. 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
Na instemming zal de griffier worden geïnformeerd. Besluit en instemming zullen worden 
bekendgemaakt. 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
Collegebesluit met kenmerk 195096. 
 
Poortugaal, 7 juli 2015 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 


