
 
 
 

Gemeenteraad  Gooise Meren 
Informatieve vragen van feitelijke/technische aard 

 

Van : Erik Ekker/ 50Plus 

Datum indiening : 
23-3-2016  

Betreft : Tekenbevoegdheid 

Vraag en beantwoording 
is openbaar 

: (hier aangeven als u dit niet wilt!) 

Datum toezending 
antwoord 

: 23 maart 2016 

 

Vragen 

Zijn door de raad of het college regels vastgesteld t.a.v. de vertegenwoordigingsbevoegdheid van 
burgemeester en wethouders, zo ja waar kunnen wij die vinden?  

1. Wie is bevoegd verbintenissen aan te gaan namens de gemeente?  

2. Moet de portefeuillehouder altijd meetekenen?  

3. Mag de portefeuillehouder ook alleen tekenen of moet altijd de burgemeester of een andere 
wethouder meetekenen? 

4. Zijn voor specifieke transacties/situaties (aard, omvang, risico) specifieke regels vastgesteld, zoals het 
verstrekken op opnemen van leningen, het verstrekken van garanties, onroerend goed transacties, 
deelneming in bedrijven, samenwerkingsverbanden (bijvoorbeeld de regio of het waterschap), etc.? 

5. Is het de bedoeling dat dergelijke regels t.z.t. worden opgenomen in een (bijlage bij) de Financiële 
Verordening Gooise Meren? 

 
 

Antwoorden college 
 
  
  

1. Op grond van artikel 160, eerste lid onder d, van de Gemeentewet is het college van burgemeester en 
wethouders bevoegd te besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen. Bij besluit van 5-1-2016 heeft het 
college deze bevoegdheid gemandateerd aan alle afdelingshoofden v.w.b. aanschaffingen en bestellingen, voor 
zover het binnen de geraamde budgetten blijft. Voorts heeft het hoofd van de afdeling Beheer Openbare 
Ruimte en Gebouwen mandaat voor de verkoop en verhuur van panden en gronden. Dit betreft tijdelijke 
ingebruikgeving van leegstaande gemeentelijke panden, alsmede verhuur/verkoop van groenstroken en 
verkavelingsrestanten.  

2. Bij gemandateerde bevoegdheden beslist het betreffende afdelingshoofd. De portefeuillehouder tekent dan 
niet mee. Bij niet-gemandateerde bevoegdheden vindt de besluitvorming plaats door het gehele college.  

3. Er zijn geen afspraken gemaakt over mandaat binnen het college. Dit betekent dat besluitvorming plaatsvindt 
door het gehele college.  

4. Voor de onder deze vraag genoemde transacties/situaties zijn geen specifieke regels gesteld. Daarvoor gelden 
dus de bepalingen van de Gemeentewet. Het college volgt de wet. 

5. Er zijn geen specifieke regels vastgesteld.   
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