Wijzigingen in gedelegeerde en gemandateerde bevoegdheden
Samenvatting
In 2017 is het delegatieregister op één onderdeel gewijzigd en zijn er meerdere nieuwe mandaatbesluiten op
permanente grondslag genomen. Het delegatiebesluit inzake de bevoegdheid tot uitvoering van de
voorbereiding van onteigeningsprocedures (titel IV Onteigeningswet) is uit het delegatieregister verwijderd,
omdat dit besluit niet meer actueel is. De nieuwe mandaatbesluiten hebben betrekking op verschillende
collegebevoegdheden.
Inleiding
De gemeenteraad van Almelo besloot op 2 december 2014 (Raad1402331) dat een geactualiseerd
delegatieregister jaarlijks bij de programmabegroting moet worden vastgesteld. In deze jaarverantwoording
rapporteren we over eventuele wijzigingen in gedelegeerde en gemandateerde bevoegdheden die in 2017
hebben plaatsgevonden. Dat is in overeenstemming met de informatie in onze raadsbrief van 26 januari 2016
(Raad1603456)
Wijzigingen in gedelegeerde bevoegdheden in 2017
Het delegatieregister dat bij de programmabegroting 2018 is vastgesteld, is ten opzichte van het
delegatieregister dat bij de programmabegroting 2017 is vastgesteld, in 2017 op één onderdeel gewijzigd.
 Het onderdeel “De in artikel 80 lid 1 en 2 Onteigeningswet opgenomen bevoegdheid tot uitvoering van de
voorbereiding van onteigeningsprocedures (titel IV Onteigeningswet)” is uit het register verwijderd, omdat
dit besluit niet meer actueel is.
Wijzigingen van de gemandateerde bevoegdheden in 2017
In 2017 heeft het college van B&W de volgende nieuwe mandaatbesluiten genomen:
 De bevoegdheid om medewerkers in dienst van de GGD Twente aan te wijzen als toezichthouder in de zin
van de Wet op de Jeugdverblijven is aan de directeur Publieke Gezondheid van de GGD Twente
gemandateerd (besluit van 14 februari 2017, kenmerk BW1605318)
 Alle benodigde mandaten verlenen die noodzakelijk zijn om namens de gemeente Almelo op te kunnen
treden als aanbestedende dienst voor uitzenddiensten Twente zijn aan de gemeente Enschede verleend
(besluit van 21 februari 2017, kenmerk BW1705536)
 Alle benodigde mandaten verlenen die noodzakelijk zijn om namens de gemeente Almelo op te kunnen
treden als aanbestede dienst voor Ritreservering, -informatie en -advies Twente (RIA Twente) zijn aan
Noaberkracht verleend (besluit van 18 april 2017, kenmerk BW17057703)
 Aanpassingen op basis van een besluit van 18 april 2017, kenmerk BW1705574. Dit betreft:
Mandaten voor het indienen van aanvragen tot het verlenen van subsidie.
Mandaten voor het indienen van aanvragen tot het vaststellen van subsidie.
Mandaten voor bevoegdheden op basis van de erfgoedverordening.
Het mandaat voor het verlenen v.e. ontheffing v.e. verbod o.b.v. de Winkeltijdenwet.
Het mandaat voor het uitvoeren van geluidssaneringsprojecten.
Het mandaat voor het afhandelen van en beslissen op beroepen op verjaring ex artikel 3:99 en/of
3:105 BW.
De doormandatering aan de beheerder openbare ruimte van het mandaat voor het geven van
toestemming tot het direct vellen van bomen.
De doormandatering aan de beheerder openbare ruimte van besluiten en beslissingen over beheeren inrichtingswijzigingen m.b.t. openbaar gebied.
De doormandatering aan de Havenmeesters (met naam genoemd) van de uitvoering van de
Havenverordening.
Een achttal mandaten betreffende de regionale Grondbank Almelo.
Het mandaat voor uitvoering van de Marktverordening is komen te vervallen.
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Het mandaat voor het verlenen van commerciële standplaatsvergunningen is overgeheveld naar het
KCC.
Het mandaat voor het verlenen of weigeren van een vergunning voor het mogen uitstallen van
reclameborden/ uitingen en/of (winkel)goederen op de openbare weg.
Het mandaat voor het doen van aangifte bij de politie met betrekking tot gemeente-eigendommen en
zaken in gemeentelijk beheer.
 De bevoegdheid tot het aanwijzen van de ambtelijk secretaris van de Van Werk naar Werk-commissie is
aan de manager HRM gemandateerd (besluit van 30 mei 2017, kenmerk BW1705750)
 De bevoegdheid tot het nemen van besluiten krachtens artikel 2 van het Besluit mandaat Registratie NietIngezetenen aan medewerkers van het team Burgerzaken, die belast zijn met de werkzaamheden van het
loket Registratie Niet-Ingezetenen (besluit van 5 september 2017, kenmerk BW1705863)
 Het mandaatbesluit Crisisorganisatie Bevolkingszorg 2017 (besluit van 3 oktober 2017, kenmerk
BW1705905)
De bevoegdheid tot het alarmeren en opschalen van (onderdelen van) het regionale team
Bevolkingszorg conform gemeentelijke opschalingsprocedure is gemandateerd aan de dienstdoende
functionaris binnen functiestructuur bevolkingszorg
De bevoegdheid tot het uitvoeren taken Regionale Crisisplan en processen bevolkingszorg, na
alarmering en zonder separate opdracht of instructie is gemandateerd aan de dienstdoende
functionaris binnen functiestructuur bevolkingszorg
De bevoegdheid tot het nemen van het besluit tot het doen van een uitgave tot een bedrag van €
15.000,- en het verrichten van rechtshandelingen terzake is gemandateerd aan de Officier van Dienst
bevolkingszorg.
De bevoegdheid tot het nemen van het besluit tot het doen van een uitgave tot een bedrag van €
50.000,- en het verrichten van rechtshandelingen terzake is gemandateerd aan de Algemeen
Commandant bevolkingszorg.
De bevoegdheid tot het nemen besluit tot het doen van een uitgave tot een bedrag van € 1.000,- en
het verrichten van rechtshandelingen terzake is gemandateerd aan het Dienstdoend hoofd
bevolkingszorg.
Alleen de op permanente grondslag verleende mandaten zijn hier aangehaald.
Het mandaatregister is onder meer te raadplegen via de website van de gemeente Almelo en wordt in beginsel
één keer in de twee jaar geactualiseerd (artikel 11 lid 3 mandaatregeling gemeente Almelo). Het meest actuele
mandaatregister is op 25 juli 2017 vastgesteld (kenmerk B&W1705908). Bij de eerstvolgende actualisatie zullen
ook de mandaatbesluiten van na voormelde datum worden betrokken.
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