Model besluit voor mandaat of volmacht GR ODG

Toelichting
Begin 2018 vindt in de colleges en raden en staten van de deelnemers aan de GR ODG
besluitvorming plaats over de aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst
Groningen (GR ODG). Naam deelnemer heeft over de aanpassing van deze GR op … besloten.
Aanvullend daaraan wordt door het algemeen bestuur van de ODG een aantal daaraan gerelateerde
juridische documenten vastgesteld, zoals het dienstverleningshandvest en de standaard
dienstverleningsovereenkomst. Dit betreft met name een technische actualisatie.
De individuele deelnemers tekenen met de ODG een dienstverleningsovereenkomst en verlenen
daarbij meteen voor de door de ODG te nemen besluiten en te verrichten handelingen mandaat,
volmacht en machtiging.
De GR gaat ervan uit dat deelnemer mandaat aan de ODG verlenen voor het uitvoeren van in de
dienstverleningsovereenkomst overeengekomen activiteiten, behalve als besloten wordt om alleen
volmacht en machtiging wordt verleend. Naam deelnemer kiest ervoor om conform de GR mandaat /
gebruik te maken van de mogelijkheid in de GR om geen mandaat maar volmacht aan de ODG te
verlenen.
Ingevolgde de bepalingen uit de Algemene wet bestuursrecht houdt dit mandaat tevens in een
volmacht en machtiging voor alle relevante handelingen. Het mandaatbesluit van de deelnemer
dient door de deelnemer te worden gepubliceerd , en aan de ODG te worden toegezonden. De ODG
accepteert het mandaat.
Het mandaat of, in voorkomende gevallen de volmacht, dient per deelnemer op gelijke wijze te
worden vastgesteld, waarbij alleen ten aanzien van de taken die door de ODG voor de betreffende
deelnemer worden uitgevoerd een keus kan worden gemaakt.
Alleen wanneer een deelnemer geen mandaat wil verlenen aan de ODG, verleent deze enkel
civielrechtelijk volmacht en machtiging. De deelnemer dient hierover – conform de
gemeenschappelijke regeling – ook een besluit te nemen, en de ODG daarvan schriftelijk in kennis te
stellen.
De modellen zijn hierbij gevoegd.
Besluit
Het college en/of de burgemeester
Het college en/of de commissaris van de Koning
1. Besluit om aan de directeur van de Omgevingsdienst Groningen mandaat te verlenen voor
het uitvoeren van de in de dienstverleningsovereenkomst met de Omgevingsdienst
Groningen overeengekomen activiteiten;
2. Het mandaat te publiceren en de ODG daarvan in kennis te stellen;
Of:
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1. Besluit om geen mandaat, maar volmacht en machtiging aan de directeur van de
Omgevingsdienst Groningen te verlenen voor het uitvoeren van de in de
dienstverleningsovereenkomst met de Omgevingsdienst Groningen overeengekomen
activiteiten.
2. De volmacht en machtiging te ondertekenen en de ODG van het besluit in kennis te stellen;
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