De directeur van de Omgevingsdienst Groningen,
gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;
gelet op artikel 3 van de Mandaat- en volmachtregeling directeur van de Omgevingsdienst
Groningen;

besluit vast te stellen:
Ondermandaat- en ondervolmachtregeling bedrijfsvoering Omgevingsdienst Groningen
2020

Artikel 1 Toepassing
In de onderstaande tabel worden de functionarissen aangewezen die als
ondergemandateerde, ondergevolmachtigde of ondergemachtigde bevoegd zijn alle
handelingen te verrichten, die nodig zijn voor de uitvoering van de volgende bevoegdheden:
Functionaris

Bevoegdheden

Manager II

De uitoefening van de bevoegdheden van de directeur
voor zover het de operationele taken van de eenheid
betreft binnen het vastgestelde budget en de
afgesproken kaders. Met inbegrip van de bevoegdheid
om:
1. Besluiten te nemen tot een bedrag van
€ 25.000,- over aan de afdeling toegekende
budgetten; en
2. Individuele rechtspositionele besluiten te
nemen met uitzondering van:
•

Het aangaan van een tijdelijke of vaste
arbeidsovereenkomst

•

Het aangaan van een
detacheringsovereenkomst

•

Het afnemen van de ambtseed

•

Het opleggen van ontslag anders dan op eigen
verzoek

•

Het sluiten van een beëindigingsovereenkomst

Manager II

•

Het vaststellen van een functiebeschrijving

•

Het vaststellen van een functiewaardering

•

Het toekennen van een gratificatie

Juridische procedures (bezwarenprocedures,
rechtbank procedures etc.) over personele
aangelegenheden met uitzondering van de
procedures over ontslag.

Manager II

Mediation trajecten met betrekking tot personele
aspecten met uitzondering van exit mediation.

Tactisch

De uitoefening van de bevoegdheden van de directeur

leidinggevende

voor zover het de operationele taken van het team

II

betreft binnen het vastgestelde budget en de
afgesproken kaders. Met inbegrip van de bevoegdheid
tot het nemen van:
1. De individuele rechtspositionele besluiten met
uitzondering van:
•

Het aangaan van een tijdelijke of vaste
arbeidsovereenkomst

•

Het aangaan van een
detacheringsovereenkomst

•

Het inhuren van personeel dan wel het
uitbesteden van werkzaamheden

•

Het afnemen van de ambtseed

•

Het opleggen van ontslag

•

Het sluiten van een beëindigingsovereenkomst

•

Het vaststellen van een functiebeschrijving

•

Het vaststellen van een functiewaardering

•

Het toekennen van een gratificatie

2. Het doen van kleine uitgaven binnen een door de
directeur vastgesteld budget;
3. Het goedkeuren van urenstaten van externe
tijdelijke medewerkers (zelfstandigen en
gedetacheerden);

4. Het goedkeuren van facturen en geven van
betalingsopdrachten, een en ander binnen de
kaders van het overeengekomen contract.
Operationeel

De uitoefening van de bevoegdheden van de directeur

leidinggevende

voor zover het de operationele taken van het team

II

betreft binnen de afgesproken kaders. De
bevoegdheid beperkt zich tot de volgende
onderdelen:
•

Dagelijkse aansturing van medewerkers met
de daarbij behorende administratieve
bevoegdheden

•

Verzuimbegeleiding

•

Planningsgesprekken, voortgangsgesprekken,
beoordelingen

•

Voorstellen aan het MT voorleggen met
betrekking tot individuele beloningen.

•

Voeren van gesprekken en de begeleiding van
ontwikkeltrajecten

•

Voeren van gesprekken en de begeleiding van
verbetertrajecten.

•

Accorderen van declaraties van medewerkers

•

Het goedkeuren van urenstaten van externe
tijdelijke medewerkers (zelfstandigen en
gedetacheerden) binnen de kaders van het
overeengekomen contract

•

Het doen van kleine uitgaven binnen een door
de directeur vastgesteld budget.

Artikel 2 Ondertekening
In de ondertekening dient tot uitdrukking te worden gebracht dat het besluit is genomen
krachtens ondermandaat, ondervolmacht of ondermachtiging. Hierbij wordt de volgende
formulering aangehouden:
"Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Groningen, namens deze:"
gevolgd door de handtekening, functie en naam van de ondergemandateerde,
ondergevolmachtigde of ondergemachtigde.

OF
"Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Groningen, namens deze:"
gevolgd door de handtekening, functie en naam van de ondergemandateerde,
ondergevolmachtigde of ondergemachtigde.
OF
"De voorzitter van de Omgevingsdienst Groningen,
namens deze:"
gevolgd door de handtekening, functie en naam van de ondergemandateerde,
ondergevolmachtigde of ondergemachtigde.

Artikel 3 Slotbepalingen
Deze regeling treedt in werking op de dag volgend op de dag van bekendmaking en werkt
terug tot en met 1 januari 2020.
Dit besluit wordt aangehaald als: 'Ondermandaat- en ondervolmachtregeling bedrijfsvoering
Omgevingsdienst Groningen 2020'.

