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1. Inleiding
De GRJR kent nog geen mandaatregeling. In de praktijk zorgt dit voor minder slagvaardigheid,
bijvoorbeeld door overvolle agenda’s en een grote hoeveelheid vergaderstukken voor het
algemeen bestuur. Daarom is Berenschot gevraagd een advies te geven over een
mandaatregeling. Dit advies ligt nu ter besluitvorming voor.

2. Gevraagd besluit
Het AB wordt gevraagd te besluiten tot:
- Vaststelling van het mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit van de Gemeenschappelijke

Regeling Jeugdhulp Rijnmond.

Dit besluit is geen hamerstuk.

3. Toelichting
Berenschot is in brede zin bezig met het geven van een advies over de governance van de
GRJR. Mandatering is hier een onderdeel van. Een mandaatregeling draagt bij aan snellere
besluitvorming en het beheersbaar houden van bestuurlijke agenda’s. Bij het opstellen van een
voorstel voor zo’n regeling heeft Berenschot ook het verlenen van volmacht en machtiging
betrokken. Voor de invulling van het advies is gebruikgemaakt van besluiten van het algemeen
bestuur van voorgaande jaren. Het voorliggende mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit is
geen statisch overzicht maar kan in de loop van de tijd worden aangevuld of anderszins worden
gewijzigd na besluitvorming door het AB, DB of de secretaris.

Definities:
- Mandaat is de bevoegdheid om in naam van een ander te handelen (bijvoorbeeld het nemen

van besluiten), maar zonder de daarbij horende verantwoordelijkheid. Bij mandateren worden
geen bevoegdheden overgedragen. De mandaatgever blijft zelf bevoegd en kan het verleende
mandaat desgewenst intrekken.

- Een volmacht is een meestal schriftelijke verklaring, waarbij iemand een ander de
bevoegdheid geeft om namens hem of haar bepaalde rechtshandelingen uit te voeren.
Juridisch gezien is het een vorm van vertegenwoordiging.

- Een machtiging is de verklaring waarmee de bevoegdheid wordt verleend om in naam van de
verlener van de machtiging een feitelijke handeling uit te voeren. Anders dan de volmacht
betreft dit niet de bevoegdheid om een rechtshandeling te verrichten.
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4. Consequenties
Financiële consequenties:
Niet van toepassing.

Personele consequenties:
N.v.t.

Juridische consequenties:
Na het vaststellen van het mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit wordt deze regeling
gehanteerd bij besluiten, privaatrechtelijke handelingen en handelingen die noch een besluit,
noch een privaatrechtelijke handeling zijn door vermelde bestuursorganen of functionarissen.

De secretaris/directeur van de GRJR en de (andere) medewerkers van de UO zijn in dienst van
de gemeente Rotterdam en daarmee ook gehouden aan de binnen Rotterdam geldende
mandaatregeling, bijvoorbeeld op het gebied van goedkeuren van facturen cq. betalingen.

5. Vervolgprocedure
Communicatie:
Het mandaat-, volmacht- en machtigingsgesluit wordt na vaststelling gepubliceerd en is
openbaar.
.
Planning:
Niet van toepassing.


