1e Wijziging Algemeen mandaatbesluit Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2006
Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond,
Gelezen het voorstel van de Algemeen directeur van 15 september 2008;
gelet op artikel 34 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en voorts gelet op
afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
vast te stellen 1e Wijziging van de Algemeen mandaatbesluit Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2006
Artikel I
Het Algemeen mandaatbesluit Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2006 wordt gewijzigd als volgt.
A
In de Bijlage 2, onderdeel 1, Ambtenarenreglement, wordt “Artikel 20, zowel voor wat betreft het stellen van de
aldaar bedoelde regelen als wat betreft het vaststellen van de personeelsbeoordeling” vervangen door: Artikel 20,
voor wat betreft het vaststellen van de personeelsbeoordeling.
B
In de Bijlage 2, onderdeel 7. Bezoldigingsbesluit 1993, komt te luiden:
…
* Paragraaf 2, met uitzondering van:
- artikel 12;
- het stellen van de regels, bedoeld in artikel 13.
C
In de Bijlage 2, onderdeel 16. Regeling kinderopvang komt het gestelde onder “Regeling kinderopvang” te luiden:
Vervallen.
D
In de Bijlage 2, onderdeel 1. Ambtenarenreglement, komt het gestelde onder Hoofdstuk V te luiden:
· Hoofdstuk V, met uitzondering van artikel 39a, derde lid.
E
In de Bijlage 2, onderdeel 1. Ambtenarenreglement, komt het gestelde onder hoofdstuk VII te luiden:
· 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.
F
In de Bijlage 2, onderdeel 1. Ambtenarenreglement wordt ‘artikel 119’ vervangen door: artikel 119, met dien
verstande dat wel mandaat wordt verleend tot vergoeding van renteverlies en van kosten van rechtsbijstand
alsmede van overige materiële en immateriële schade, dit laatste tot ten hoogste € 9.100 per schadegeval.
G
In de Bijlage 2, wordt na onderdeel 17 een nieuw onderdeel 17a ingevoegd, dat, inclusief koptekst, luidt als
volgt:
17a. Besluit bezwarende functies.
Besluiten op grond van:
· Alle bepalingen.
H
In de bijlage 2 wordt na onderdeel 9 een nieuw onderdeel 9a ingevoegd, dat, inclusief koptekst, luidt als volgt:
9a. Fietsregeling
Besluiten op grond van:
· Alle bepalingen
I
In de Bijlage 2, onderdeel 1. Ambtenarenreglement, vervallen de woorden: - artikel 23, voor zover het gaat om
waarneming van de betrekking van de gemeentesecretaris.

J
In de bijlage 2 worden de onderdelen 21, 22 en 23 vernummerd naar respectievelijk 22, 23 en 24 en wordt een
nieuw onderdeel 21 ingevoegd, dat luidt als volgt:
21. VRR Regelingen
K
In de bijlage 2 wordt na onderdeel 21 een nieuw onderdeel 21a ingevoegd, dat, inclusief koptekst, luidt als volgt:
21a. Verordening rechtstoestand van het beroepspersoneel VRR 2007
Besluiten op grond van:
- alle bepalingen
L
Aan artikel 3 eerste volzin wordt na de zinssnede ‘terzake het onder 1 en 2’ toegevoegd: ‘, 2a, 2b en 2c’.
M
In de bijlage 2 wordt na onderdeel 20 een nieuw onderdeel 20a ingevoegd, dat inclusief koptekst, luidt als volgt:
20a. Verordening voorzieningen bij werkloosheid
Besluiten op grond van:
· alle bepalingen
N
In de bijlage 2 wordt na onderdeel 9a een nieuw onderdeel 9b ingevoegd, dat inclusief koptekst, luidt als volgt:
9b. Besluit personenchauffeurs
Besluiten op grond van:
- alle bepalingen
Artikel II
1. Dit besluit treedt in werking op de dag na de datum waarop zij is bekend gemaakt.
2. Artikel I, onderdelen A, B, C, D, E, F, G, H, I en L werken terug tot en met 1 januari 2008.
3. Artikel I, onderdeel K, werkt terug tot en met 1 januari 2007.
4. Artikel I, onderdeel M, werkt terug tot en met 1 juli 2008.
5. Artikel I, onderdeel N, werkt terug tot en met 1 juli 2006.
Aldus vastgesteld in de vergadering van 6 oktober 2008.

De secretaris,

De Voorzitter,

J.D. Berghuijs

I.W. Opstelten

Toelichting
Artikel I
A
Het Reglement voor gesprekken in het kader van de gesprekscyclus is dwingend voor het gehele concern van de
gemeente Rotterdam en is via de schakelbepaling uit de gemeenschappelijke regeling VRR ook van toepassing
op de VRR. Op onderdelen zal de VRR nadere regels stellen.
C
De Regeling kinderopvang is met ingang van 1 januari 2007 ingetrokken. Het mandaat deze regeling uit te voeren
heeft hierdoor geen waarde meer en kan dus vervallen.
D
- Hoofdstuk V. Van het mandaat tot uitvoering van de bepalingen van hoofdstuk V van het
Ambtenarenreglement was - naast artikel 39a, derde lid, - ook uitgezonderd artikel 40d, tweede lid. Artikel 40d is
met ingang van 1 april 2006 vervallen. Daarom is deze uitzondering op het mandaat vervallen met ingang van 1
april 2006.
E
- Hoofdstuk VII. Van het mandaat tot uitvoering van de bepalingen van hoofdstuk VII van het
Ambtenarenreglement waren - naast onderdelen van de artikelen 50, 51 en 53b - ook onderdelen van de artikelen
59a en 59b, uitgezonderd. De artikelen 59b en 59c zijn met ingang van 1 januari 2006 in hun tot dan toe
bestaande vorm vervallen. Daarom konden de uitzonderingen op het mandaat betreffende de artikelen 59b en
59c met ingang van 1 januari 2006 vervallen.
F
- Artikel 119. Op grond van artikel 119 van het Ambtenarenreglement kan naar billijkheid aan een ambtenaar
een schadeloosstelling, een kostenvergoeding of een andere geldelijke tegemoetkoming worden verleend; de
uitvoering van deze bepaling was tot nu toe in het geheel niet aan de hoofden van dienst gemandateerd.
Daarnaast heeft zich in de loop van de jaren jurisprudentierecht ontwikkeld, op grond waarvan een ambtenaar in
bepaalde gevallen ook los van artikel 119 in aanmerking kan komen voor een schadevergoeding of
schadeloosstelling. Volgens onderdeel 23 is mandaat verleend om aan de ambtenaar renteverlies, kosten van
rechtsbijstand en tot een maximum van € 9.100 per schadegeval materiële en immateriële schade te vergoeden.
Laatstgenoemd mandaat was destijds bedoeld voor zowel vergoedingen op grond van artikel 119 als
vergoedingen op grond van het jurisprudentierecht. Echter, in de praktijk bleek dat niet steeds duidelijk te zijn.
Daarom is de bedoeling nu expliciet in de tekst bij artikel 119 tot uitdrukking gebracht.
I
De genoemde bepaling, artikel 23 van het Ambtenarenreglement, is vervallen.
J
Gelet op de ontwikkeling van meerdere rechtspositieregelingen door de VRR zelf is een hoofdstuk gecreerd
waarbinnen deze VRR regels kunnen worden gegroepeerd. Hiervoor was systeem technisch wel een
vernummering nodig van enkele onderdelen.
K
De genoemde regeling is vastgesteld door het Algemeen bestuur. Voor zover nodig wordt de uitvoering van deze
regeling in mandaat belegd bij de Algemeen directeur.
M
De genoemde regeling is nieuw in de gemeente Rotterdam, en gelet op de Gemeenschappelijke Regeling, artikel
35 ook van toepassing op de VRR. Ter uitvoering van een en ander is echter wel mandaat nodig.
N.
Gebleken is dat ook binnen de VRR medewerkers werkzaam zijn op wie het besluit personenchauffeurs van
toepassing is. Met terugwerkende kracht wordt mandaat hiervoor vastgelegd.

