
 

 

COLLEGE- en BURGEMEESTERSBESLUIT 

Onderwerp Datum vergadering/ 
agendanummer 

Kenmerk 
 

Mandaatverlening aan de griffier om ter 
uitvoering van het budgethouderschap 
privaatrechtelijke rechtshandelingen te 
verrichten en hierbij de gemeente te 
vertegenwoordigen. (179235) 

 195096 

Commissie   Openbaar: 
Openbaar 

BBVnummer: 179235 
 

Het college van burgemeester en wethouders  en de burgemeester van de gemeente Albrandswaard, 
voor zover het hun bevoegdheden betreft,  

Overwegende, dat de griffier ter uitoefening van het budgethouderschap bevoegd dient te zijn om  
privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten en de gemeente in deze te vertegenwoordigen;  

Gelet op art 160 lid 1 onder e en artikel 171 van de Gemeentewet en afdeling 10.1.1 van de Algemene 
wet bestuursrecht;  

 

COLLEGE BESLUIT: 
 
1.  om de griffier ter uitoefening van het budgethouderschap mandaat te verlenen tot het aangaan 

van privaatrechtelijke rechtshandelingen ten behoeve van het functioneren van de 
gemeenteraad, de griffie, de rekenkamercommissie en eventuele overige commissies van de 
raad; 

2. de griffier toe te staan om ondermandaat te verlenen aan medewerkers van de griffie; 
3. als kader voor de bevoegdheid dient het door de raad aan de raad, de griffie, de 

rekenkamercommissie en eventuele overige commissies van de raad toegekende budget in 
de begroting; 

4. de griffier  is bij de uitvoering van genoemd mandaat gehouden aan de rechten en plichten 
zoals vastgelegd in de budgethoudersregeling en het inkoopbeleid van de gemeente; 

5. dit besluit treedt in werking nadat de gemeenteraad met het mandaat heeft ingestemd én de 
 dag na de bekendmaking ervan in de Schakel;   
6. het collegebesluit tot mandatering aan de griffier, voor instemming voor te leggen aan de raad. 
 
 
BURGEMEESTER BESLUIT: 
 
1. om de griffier ter uitoefening van het budgethouderschap mandaat  te verlenen om de 

gemeente te vertegenwoordigen bij het  verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen 
ten behoeve van het functioneren van de gemeenteraad, de griffie,  de rekenkamercommissie 
en eventuele overige commissies van de raad; 

2. de griffier toe te staan om ondermandaat te verlenen aan medewerkers van de griffie; 
3. als kader voor de bevoegdheid dient het door de raad aan de raad, de griffie, de 

rekenkamercommissie en eventuele overige commissies van de raad toegekende budget in 
de begroting; 



 

 

4. de griffier  is bij de uitvoering van genoemd mandaat gehouden aan de rechten en plichten 
zoals vastgelegd in de budgethoudersregeling en het inkoopbeleid van de gemeente; 

5. dit besluit treedt in werking nadat de gemeenteraad met het mandaat heeft ingestemd én de 
 dag na de bekendmaking ervan in de Schakel;   
6.. het burgemeestersbesluit tot mandatering aan de griffier, voor instemming voor te leggen aan 
 de raad. 
 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard 

van 7 juli 2015. 

Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 
 
 
 
 
Aldus besloten door de burgemeester van de gemeente Albrandswaard, 
 
D.d. 7 juli 2015 
 
 
De burgemeester, 
 

 
Drs. Hans-Cristoph Wagner 


