VEILIGHEIDSREGIO ROTTERDAM-RIJNMOND
Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond,
overwegende
• dat de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond zorgdraagt voor de taken als genoemd in
artikel 4, eerste en tweede lid, van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio
Rotterdam-Rijnmond;
• dat werken volgens het principe van integraal management bijdraagt aan een effectieve
en efficiënte taakuitvoering door de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, en mede
overwegende dat – in het verlengde daarvan – bijgedragen wordt aan het voeren van
een doelmatig bestuur, wanneer als uitgangspunt wordt gehanteerd dat het mandateren
van bevoegdheden waar mogelijk voorop dient te staan, zij het met inachtneming van
daarbij te stellen regels, welke regels mede gericht dienen te zijn op het bereiken van
een situatie waarin het dagelijks bestuur de verantwoordelijkheid kan dragen en ook op
termijn kan blijven dragen voor de uitvoering van de gemandateerde bevoegdheden, met
inbegrip van de wijze waarop die uitvoering plaats vindt;
• dat artikel 25 derde lid van de gemeenschappelijke regeling de mandatering aan de
algemeen directeur expliciet mogelijk maakt;
voorts gelet op het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht,
gezien de verantwoordelijkheid voor het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio
Rotterdam-Rijnmond, zoals bepaald in artikel 13 en 14 van de gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond;
besluiten:
vast te stellen het volgende
ALGEMEEN MANDAATBESLUIT VEILIGHEIDSREGIO ROTTERDAM-RIJNMOND
Paragraaf 1

Mandaat

Artikel 1
Aan de algemeen directeur wordt onder de voorwaarden genoemd in artikel 5 van dit
mandaatsbesluit mandaat verleend tot het afdoen van alle zaken die verband houden met en
voortvloeien uit de verantwoordelijkheid die hij heeft voor het dagelijks beheer van de
ambtelijke organisatie aan het hoofd waarvan hij is gesteld.
Artikel 2
Aan de algemeen directeur wordt onder de voorwaarden genoemd in artikel 5 tevens
mandaat verleend tot het afdoen van alle zaken die verband houden met en voortvloeien uit
de uitoefening van de bestuursbevoegdheden als genoemd in bijlage 1 voorzover liggend op
het vlak van de doelstelling en hoofdtaken van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.
Artikel 2a
1. De algemeen directeur is gemachtigd om in naam en onder verantwoordelijkheid van het
dagelijks bestuur de besluiten, vermeld in de bijlage, te nemen en de in de bijlage 2
vermelde bepalingen uit te voeren.
2. De algemeen directeur heeft volmacht om in naam en onder verantwoordelijkheid van het
dagelijks bestuur de privaatrechtelijke rechtshandelingen, vermeld in de bijlage 2 onder
A, te verrichten.
3. De algemeen directeur is gemachtigd om in naam van het openbaar lichaam
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijmond en onder verantwoordelijkheid van het dagelijks
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bestuur bij het UWV bezwaar te maken tegen een door dit instituut genomen besluit over
de toekenning, herziening, intrekking of heropening van een WAO-uitkering van een
medewerker van het openbaar lichaam.
Artikel 2b
1. Van het mandaat, bedoeld in artikel 2a, eerste lid, zijn uitgesloten besluiten jegens de
algemeen directeur zelf op grond van een discretionaire bevoegdheid.
2. Van de volmacht, bedoeld in artikel 2a, tweede lid, zijn uitgesloten rechtshandelingen
jegens de algemeen directeur zelf.
3. Van het mandaat en de volmacht, bedoeld in artikel 2a, zijn uitgesloten besluiten en
rechtshandelingen jegens een directielid, niet zijnde de algemeen directeur, betreffende:
a. aanstelling, schorsing en ontslag;
b. de hoogte van het salaris en de bezoldiging;
c. een vergoeding voor overwerk en voor het waarnemen van een hoger gewaardeerde
functie;
d. gratificaties;
e. vergoeding van kosten, uitgaande boven datgene waarop op grond van algemeen
verbindende voorschriften recht bestaat;
f. overplaatsing, het verrichten van niet tot de betrekking behorende werkzaamheden
en het waarnemen van een andere betrekking;
g. nevenwerkzaamheden;
h. buitengewoon verlof langer dan een kalendermaand;
i. het opleggen van een verhuisplicht.
Artikel 2c
1. De algemeen directeur is gemachtigd om in naam en onder verantwoordelijkheid van het
dagelijks bestuur besluiten te nemen ter uitvoering van het Aanstellings- en
bevorderingsbesluit operationeel brandweerpersoneel, met uitzondering van een besluit
tot bevordering tot een rang hoger dan of gelijk aan adjunct-hoofdcommandeur.
2. De algemeen directeur is gemachtigd om in naam en onder verantwoordelijkheid van het
dagelijks bestuur besluiten te nemen ter uitvoering van de volgende bepalingen van de
Rechtspositieregeling vrijwillig brandweerpersoneel:
a. Hoofdstuk II, met uitzondering van de aanstelling van een commandeur;
b. Hoofdstuk III, met uitzondering van het stellen van de in dit hoofdstuk bedoelde
regels;
c. Hoofdstuk IV;
d. Hoofdstuk V;
e. Hoofdstuk VI, met uitzondering van het opleggen van de disciplinaire straffen
schorsing en ontslag;
f. Hoofdstuk VII, met uitzondering van de artikelen 50, 52 en 53;
g. Hoofdstuk VIII, met uitzondering van de artikelen 63 en 66.
3. De algemeen directeur is gemachtigd om in naam en onder verantwoordelijkheid van het
dagelijks bestuur besluiten te nemen ter uitvoering van:
a. de Vergoedingsregeling vrijwillig brandweerpersoneel;
b. de Verordening rechtstoestand brandweerpersoneel 1973.
Paragraaf 2

Ondermandaat

Artikel 3
Aan de algemeen directeur wordt toegestaan terzake het onder 1 en 2 verleende mandaat
ondermandaat te verlenen aan functionarissen van het openbaar lichaam, bij een schriftelijk
vastgelegd besluit, waarbij de ondergemandateerde hetzij met naam, hetzij met
functievermelding wordt aangeduid, welk besluit ter kennisname van het dagelijks bestuur
wordt gebracht.
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Artikel 4
Op het verleende ondermandaat zijn de voorwaarden genoemd onder artikel 5 van
toepassing – waarbij voor ‘gemandateerde’ moet worden gelezen ‘ondergemandateerde’ –
samen met de bij het verlenen van dat ondermandaat door de algemeen directeur nader
gestelde regels.
Paragraaf 3

Voorwaarden waaronder het mandaat wordt verleend

Artikel 5
Het ingevolge de artikelen 1 en 2, 2a en 2c verleende mandaat is niet van toepassing
a. op zaken die politiek of bestuurlijk gevoelig liggen;
b. op zaken die een beslissing vergen die zou afwijken van het tot dan toe door het bestuur
gevoerde beleid;
c. op zaken die een beslissing vergen die zou afwijken van een advies waarvan het
inwinnen ingevolge wettelijk voorschrift verplicht is;
d. op zaken die een beslissing vergen die leidt tot overschrijding van het voor deze
beslissing(en) aan de gemandateerde beschikbaar staande budget, blijkend uit de
vastgestelde begroting;
e. op beslissingen omtrent bezwaar- en beroepschriften;
f. op de beslissing om het algemeen bestuur een voorstel te doen;
g. op zaken die de vaststelling van algemeen verbindende voorschriften vergen alsmede op
de vaststelling van beleidsregels;
h. op zaken die het nemen van een besluit vergen ten aanzien waarvan is bepaald dat dit
genomen moet worden met een versterkte meerderheid of waarvan de aard van de
voorgeschreven besluitvormingsprocedure zich anderszins verzet tegen het nemen van
een besluit krachtens mandaat;
i. op zaken die het nemen van een besluit vergen tot vernietiging van of tot het onthouden
van goedkeuring aan een besluit van een ander bestuursorgaan.
j. op zaken waarvoor het algemeen bestuur op grond van het bepaalde in artikel 13, eerste
lid, van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond bevoegd
is;
Paragraaf 4

Terugkoppeling naar bestuurlijk niveau

Artikel 6
In de gevallen dat één of meer van de uitzonderingen bedoeld in artikel 5 van toepassing is,
dan wel indien de gemandateerde enige twijfel koestert of zulks het geval is, legt hij die zaak
voor aan de voorzitter van het dagelijks bestuur, onder vermelding van enerzijds de
voorwaarde(n) als bedoeld in artikel 5 welke zich naar het oordeel van de gemandateerde
zou (kunnen) verzetten tegen toepassing van de mandaatbevoegdheid, alsmede anderzijds
van een advies houdende het oordeel van de gemandateerde welke van de drie
beslissingsmogelijkheden als bedoeld onder artikel 7 door de voorzitter gekozen zou moeten
worden.
Paragraaf 5

Beslissing na afronding van het overleg

Artikel 7
Na het overleg bedoeld in artikel 6 is afgerond beslist de voorzitter
• dat geen van de in artikel 5 genoemde voorwaarden zich voordoet en dat de
gemandateerde derhalve in de voorgelegde zaak een beslissing kan nemen; ofwel
• dat er gronden aanwezig zijn die vereisen dat de beslissing genomen wordt door de
voorzitter; ofwel
• dat er gronden zijn die vereisen dat de zaak ter beslissing wordt voorgelegd aan het
dagelijks bestuur.
versie 2006.1 mandaatbesluit Veiligheidsregio

3

Paragraaf 6

Ondertekening

Artikel 8
In de gevallen dat de algemeen directeur gebruik heeft gemaakt van het binnen dat besluit
verleende mandaat of het krachtens dit besluit verleende ondermandaat, wordt dit zichtbaar
gemaakt door de desbetreffende stukken te voorzien van de volgende
ondertekeningsformule:
‘Namens het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond,
………………………….(functie, originele handtekening en naam gemandateerde of
ondergemandateerde functionaris)’.
Paragraaf 7

Informatieverstrekking over gebruik van mandaatbevoegdheid

Artikel 9
De algemeen directeur verstrekt het dagelijks bestuur halfjaarlijks via de halfjaarsrapportage
informatie over de zaken die op basis van dit mandaatbesluit zijn afgedaan, de beslissingen
krachtens verleend ondermandaat daarbij inbegrepen.
Paragraaf 8

Slotbepalingen

Artikel 10
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de maand volgend op die
waarin zij is bekend gemaakt en werkt voor zover nodig terug tot 1 januari 2006.
Artikel 11
Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Algemeen mandaatbesluit Veiligheidsregio
Rotterdam-Rijnmond 2006’.
Aldus besloten in de vergadering van (datum)
het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
de voorzitter,

de secretaris

(I.W. Opstelten)

(J.D. Berghuijs)

versie 2006.1 mandaatbesluit Veiligheidsregio

4

Bijlage 1
01.01 het op basis van artikel 2 van de Wet rampen en zware ongevallen in
overeenstemming met het bevoegd gezag ex Wet milieubeheer aanwijzen van inrichtingen of
groepen inrichtingen als bedoeld in artikel 7 van het Besluit risico’s zware ongevallen 1999;
01.02 het op basis van artikel 2 van de Wet rampen en zware ongevallen in
overeenstemming met het bevoegd gezag ex Wet milieubeheer nemen van besluiten als
bedoeld in artikel 10, lid 3, van het Besluit risico’s zware ongevallen 1999;
01.03 het nemen van besluiten als bedoeld in de artikelen 16, leden 1 en 4 en 24, lid 1 van
het Besluit risico’s zware ongevallen 1999;
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Bijlage 2

De Algemeen Directeur heeft mandaat om de volgende besluiten te nemen:
1.

Ambtenarenreglement

Besluiten op grond van:
• Hoofdstuk II, met uitzondering van artikel 13a.
• Hoofdstuk IIa.
• De artikelen 18 en 19.
• Artikel 20, zowel wat betreft het stellen van de aldaar bedoelde regelen als voor wat
betreft het vaststellen van de personeelsbeoordeling.
• Artikel 21, met uitzondering van het stellen van de bedoelde regels.
• Hoofdstuk IV, met uitzondering van:
- het stellen van de in dit hoofdstuk bedoelde regels;
- artikel 23, voor zover het gaat om waarneming van de betrekking van de secretaris;
- artikel 36.
• Hoofdstuk V, met uitzondering van:
- artikel 39a, derde lid;
- artikel 40d, tweede lid.
• Hoofdstuk VA.
• Hoofdstuk VI, met uitzondering van het stellen van de regels, bedoeld in de artikelen 42
en 48.
• Hoofdstuk VII, met uitzondering van:
- het stellen van de regels, bedoeld in artikel 50, eerste lid;
- het stellen van de regels, bedoeld in artikel 51, tweede lid;
- het geven van de nadere voorschriften, bedoeld in artikel 53b, tweede lid;
- het stellen van de regels, bedoeld in artikel 59a, tweede en derde lid;
- artikel 59b, eerste lid;
- het stellen van de nadere voorschriften, bedoeld in artikel 59b, vijfde lid;
- het stellen van de regels, bedoeld in artikel 59b, zesde lid.
• Hoofdstuk IX.
• Hoofdstuk X, met uitzondering van het opleggen van de disciplinaire straffen schorsing
en ontslag.
• Hoofdstuk XI, met uitzondering van:
- artikel 85c.7;
- artikel 91, eerste lid;
- de artikelen 94 tot en met 96.
• Hoofdstuk XII, met uitzondering van:
- het stellen van de regels, bedoeld in artikel 104, tweede lid;
- het stellen van de regels, bedoeld in artikel 107;
- het stellen van de regels, bedoeld in artikel 108c;
- artikel 111, derde en vierde lid;
- het stellen van de nadere regels, bedoeld in artikel 114, vierde lid;
- het voeren van de registratie, bedoeld in artikel 114, tweede lid, van de opgaven
van nevenwerkzaamheden van een topkaderfunctionaris;
- het verlenen van ondermandaat op grond van artikel 114
- artikel 115;
- artikel 119;
- het stellen van de regels, bedoeld in artikel 120, derde lid.
2.

Besluit betaald ouderschapsverlof 2003

Besluiten op grond van:
• Alle bepalingen.
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3.

Besluit kostenvergoeding rechtsbijstand

Besluiten op grond van:
• Alle bepalingen.
4.

Besluit kostenvergoedingen

Besluiten op grond van:
• Alle bepalingen.
5.

Besluit ondernemingsraden

Besluiten op grond van:
• Artikel 3.
6.

Besluit spaarloonregeling

Besluiten op grond van:
• Alle bepalingen.
7.

Bezoldigingsbesluit 1993

Besluiten op grond van:
• Paragraaf 1.
• Paragraaf 1a.
• Paragraaf 1b.
• Paragraaf 2, met uitzondering van:
- artikel 10;
- artikel 12;
- het stellen van de regels, bedoeld in artikel 13.
• Paragraaf 3, met uitzondering van:
- artikel 14, zesde lid;
- artikel 15, zevende en achtste lid.
• Paragraaf 4.
8.

Bijzondere dienstvoorschriften

Besluiten op grond van:
• Alle bepalingen.
9.

Dienstkledingbesluit 2003

Besluiten op grond van:
• Alle bepalingen.
10.

Gratificatiebesluit Ambtsjubilea 1974

Besluiten op grond van:
• Alle bepalingen, met uitzondering van artikel 9.
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11.

Ideeënreglement

Besluiten op grond van:
• Alle bepalingen, met uitzondering van artikel 9, eerste lid.
12.

Interimregeling ziektekosten

Besluiten op grond van:
• Alle bepalingen, met uitzondering van artikel 5.
13.

Overbruggingsregeling

Besluiten op grond van:
• Alle bepalingen.
14.

Procedurebesluit functiebeschrijving

Besluiten op grond van:
• Alle bepalingen, met uitzondering van:
- het stellen van de regels, bedoeld in artikel 2;
- het vaststellen van de topstructuur.
15.

Procedurebesluit functiewaardering 1993

Besluiten op grond van:
• Alle bepalingen, met uitzondering van:
- het vaststellen van het functiewaarderingsraster;
- als geen functiewaarderingsraster aanwezig is, het vaststellen van de waarde van
een functie op een niveau hoger of gelijk aan schaal 13.
16.

Regeling kinderopvang

Besluiten op grond van:
• Alle bepalingen.
17.

Uitkeringsverordening functioneel leeftijdsontslag

Besluiten op grond van:
• Alle bepalingen, met uitzondering van artikel 11.
18.

Vakantie- en Verlofregeling 1971

Besluiten op grond van:
• Alle bepalingen, met uitzondering van het stellen van de nadere regels, bedoeld in
artikel 4, tweede lid.
19.

Vergoedingsregeling voor wacht- en waakdiensten

Besluiten op grond van:
• Alle bepalingen.
20.

Wachtgeld- en uitkeringsverordening 1996
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Besluiten op grond van:
• Alle bepalingen, met uitzondering van:
- Artikel 2:13, tweede lid;
- Artikel 2:15, zesde lid;
- Artikel 3:13, zesde lid;
- Artikel 3:16, tweede lid;
- Artikel 3:28.
21.

Ambtenarenwet

Besluiten op grond van:
• Titel II;
• Artikel 125c, eerste lid, met uitzondering van het stellen van de in dit lid bedoelde regels.
• Artikel 125c, tweede lid, met uitzondering van het stellen van de in dit lid bedoelde regels.
• Artikel 125c, derde lid, met uitzondering van het stellen van de in dit lid bedoelde regels.
• Artikel 125d.
• Artikel 125h, tweede lid.
22.

(Overige) wetten in formele zin

Besluiten op grond van:
• De Wet aanpassing arbeidsduur.
• De Wet arbeid en zorg.
• De Wet op de ondernemingsraden.
• De Wet van 2 december 1993 betreffende informatie van de werknemer over de
arbeidsverhouding.
23.

Overige bevoegdheden

Besluiten omtrent:
• Gehele of gedeeltelijke inhouding van bezoldiging tijdens collectieve acties.
• Overplaatsing naar een andere betrekking binnen het openbaar lichaam.
• Overplaatsing uit een betrekking bij een andere tak van dienst naar een andere
betrekking bij de eigen tak van dienst, mits het hoofd van dienst van eerstbedoelde tak
van dienst hiermee instemt.
• Terugvordering van te veel genoten bezoldiging als bedoeld in artikel 115, eerste lid, van
de Ambtenarenwet.
• Toekenning van een financiële vergoeding aan een ambtenaar aan wie ontslag op grond
van artikel 85a van het Ambtenarenreglement wordt verleend, mits aan de volgende
voorwaarden wordt voldaan:
- met het ontslag op grond van genoemde bepaling is een dienstbelang gemoeid;
- de bedoelde financiële vergoeding is tezamen met de uitkering op grond van de
Regeling flexibel pensioen en uittreden niet hoger dan 70% van de laatstgenoten
bezoldiging, waarbij buiten beschouwing blijven: (1) de gemeentelijke aanvulling in
het kader van de FPU Gemeenten en (2) het gedeelte van de uitkering waarvoor
de ambtenaar extrapremie heeft betaald.
• Vergoeding van renteverlies.
• Vergoeding van kosten van rechtsbijstand.
• Vergoeding van materiële en immateriële schade tot ten hoogste
€ 9.100,-- per schadegeval.
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A. De Algemeen directeur is bevoegd tot de volgende privaatrechtelijke
rechtshandelingen:
1.
•
•
•

Arbeidsovereenkomsten, stageovereenkomsten en volontairovereenkomsten
Het aangaan van deze overeenkomsten.
Het beëindigen van deze overeenkomsten.
Het nemen van besluiten in het kader van deze overeenkomsten.

2.
Overeenkomst als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel k, van het
Ambtenarenreglement
•
•

Het aangaan, wijzigen en beëindigen van een overeenkomst als bedoeld in artikel 1,
eerste lid, onderdeel k, van het Ambtenarenreglement met een arbeidsgeneeskundige
dienst waarmee de gemeente een mantelovereenkomst heeft gesloten.
Het aangaan, wijzigen en beëindigen van een overeenkomst als bedoeld in artikel 1,
eerste lid, onderdeel k, van het Ambtenarenreglement met een andere
arbeidsgeneeskundige dienst, indien het college daartoe toestemming verleent.
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