DORDRECHT

BESLUIT

Gemeentebestuur

Nr . S B C/ 1 2 4 5 7 8 5

Spuiboulevard 300
3311 GR DORDRECHT

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente
DORDRECHT;
gezien het voorstel d.d. 30 juni 2014 inzake zesde wijziging Algemeen
mandaatbesluit Dordrecht;
gelet op:
- titel 10.1 van de Algem ene wet bestuursrecht;
- artikel 169 van de Gemeentewet;
- Inkoop- en Aanbestedingsbeleid van de Drechtsteden en de deelnemers aan de
gemeenschappelijke regeling Drechtsteden vanaf 2014; en
- de Gids Proportionaliteit;
BESLUIT:

1. de volgende wijziging van het Algemeen mandaatbesluit Dordrecht, zesde
wijziging vast te stellen:
Artikel 1
A. Artikel 4, lid 3 komt als volgt te luiden:
3. De in het eerste lid onder d bedoelde projectleiders maken van het aan
hen verleende mandaat slechts gebruik binnen de vastgestelde kaders
van het project en binnen het voor het project toegekende budget.
Daarbij geldt dat projectleiders bevoegd zijn tot het aanbesteden en
gunnen van een opdracht voor:
i. een levering of dienst waarbij de totale waarde van de opdracht
of
ii. een werk waarbij de totale waarde van de opdracht tussen de
Zowel opdrachtgevers als leidinggevenden kunnen beperkingen opleggen
aan het mandaat van de projectleider.
B. Artikel 5, lid 5 komt als volgt te luiden:
5. De in het eerste lid onder f bedoelde programmamanagers maken, onder
verantwoordelijkheid van een program madirecteur, van het aan hen
verleende mandaat slechts gebruik binnen de vastgestelde kaders van
het programm a of programm aonderdeel en binnen het voor het
program ma of program maonderdeel toegekende budget. Daarbij geldt
dat programmamanagers bevoegd zijn tot het aanbesteden en gunnen
van een opdracht voor:
i. een levering of dienst waarbij de totale waarde van de opdracht
of
ii. een werk waarbij de totale waarde van de opdracht tussen de
De programmadirecteur kan beperkingen opleggen aan het mandaat van
de program mamanager.
C. Bijlagen 3, 4, 5 en 6 komen te vervallen en worden vervangen door de bij dit
besluit horende bijlagen.
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DORDRECHT

BESLUIT

Nr . S B C/ 1 2 4 5 7 8 5

Ar t i k e l I I
Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie.

2. de raad via de bij de stukken gevoegde raadsinform atiebrief over dit
wijzigingsbesluit te informeren.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 15 juli 2014.
Id
Het college van Burgemeester en W ethouders
de bu emeester
A\ H

- Bijlagen 3, 4, 5 en 6 -
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Brok

Bijlage 3
Aangele genhede n welke ingevo lge art ikel 3, eerste lid su b b van het Al gem een
m anda atbes luit Dord recht blij ven v oorb ehoud en aa n de gem e entes ecret aris
Be h or e nd e b i j b es l u it Nr . SBC/ 2 00 7 13 2 8

A Bestuurlijk-Juridische

aangelegenheden

Publiekrecht
1. Het nemen van besluiten op grond van de W et openbaarheid van bestuur, indien het verzoek
om inform atie geheel of gedeeltelijk wordt geweigerd.
2. Het nemen van besluiten in het kader van de W et bescherming persoonsgegevens, indien het
verzoek om inform atie geheel of gedeeltelijk wordt geweigerd.
Privaatrecht
Aan bes ted ing en
Het nemen van een besluit tot het uitsluiten van een inschrijver ter zake van een
aanbestedingsprocedure.
Contracten
1. Het aangaan van een mantelcontract ten behoeve van m eer dan één organisatieonderdeel van
de gemeente, voor zover hiervoor geen geldend mandaat bestaat voor de manager Financiën
en Inkoop van de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden.
2. Het opleggen van sancties aan opdrachtnemers, anders dan kortingen en boetes die
voortvloeien uit de bepalingen van het contract.
Civiele procedures
N.v.t.
Overige privaat rechtel ijke rec htshand elingen
N.v.t.

B. Per soneelsaangelegenheden
1. Het nem en van besluiten ten aanzien van directeuren en bedrijfsdirecteuren, niet zijnde
besluiten als bedoeld in bijlage 1 , onder B sub 1, 4, 5, 6, 7 en 8.
2. Het toekennen van een persoonlijke schaal.
3. Het toepassen van de hardheidsclausule van de bezoldigingsregeling.
4. Het toekennen van een waarnemingsvergoeding in bijzondere situaties.
5. Het weigeren van verzoek om roostervrije uren te mogen sparen (functies vanaf schaal 11).
6. Het vaststellen van een overwerkvergoeding in bijzondere situaties (oorlog, rampen e.d.).
7. Het verlenen van ontslag wegens gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschikt-heid als bedoeld
in artikel 8:5 CAR-UW O.
8. Het verlenen van ontslag wegens onbekwaamheid of ongeschiktheid als bedoeld in artikel 8:6
CAR-UWO.
9. Het verlenen van ontslag op de gronden als bedoeld in artikel 8:7 CAR-UW O.
10. Het verlenen van ontslag indien er geen werk meer is voor ambtenaar na afloop van de
bekleding van zijn publiekrechtelijke functie.
11. Het verlenen van tussentijds ontslag uit een tijdelijke aanstelling als bedoeld in artikel 8:12:1
CAR-UWO.
12. Het weigeren van toestemming om nevenwerkzaamheden te verrichten.
13. Het overplaatsen naar een ander organisatieonderdeel.
14. Het opdragen van andere werkzaamheden onder andere in tijden van oorlog.
15. Het uitvoeren van de regeling klokkenluiders.
16. Het opleggen van de volgende disciplinaire straffen als bedoeld in de leden h en i van
artikel 16:1:1 CAR-UW O:
a. plaatsing in een andere betrekking al dan niet in een ander onderdeel van de dienst, voor
bepaalde of onbepaalde tijd en m et of zonder vermindering van bezoldiging;
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b. schorsing voor bepaalde tijd zonder of met gedeeltelijk genot van bezoldiging met of
zonder een ontzegging van de toegang tot de kantoren, werkplaatsen of andere
arbeidsterreinen, dan wel het verblijf aldaar.
17. Het benoemen van de (plv.) leden van de Centrale toetsingscommissie functiewaardering.
18. Het toepassen van hardheidsclausules van alle door het college vastgestelde
(uitvoerings)regelingen, inclusief de CAR/UWO.
19. Het verlenen van ontslag op overige gronden ,als bedoeld in artikel 8:8 CAR-UWO, inclusief
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Bijlage 4
Aange lege nhede n we lke i ngev olge arti kel 4, ze vend e lid van het Alge m een
m andaat besluit Dordre cht bli jven vo orbehou den aan de dir ecteur en bedr ijfsdir ecteur
Be h or e nd e b i j b es l u it Nr . SBC/ 2 00 7 13 2 8

A. Bestuurlijk-Jur idische aangelegenheden
Publiekrecht
1. Het nemen van besluiten tot het aanvragen van subsidie ten behoeve van de gemeente.
2. Het indienen van een verweerschrift of andere productie bij de gerechtelijke instantie die het
adm inistratiefrechtelijk (hoger) beroep behandelt.
3. Het nemen van het besluit om bezwaar of (administratief) beroep aan te tekenen of een
verzoek om (wijziging of opheffing van) een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen
namens de gem eente of het gemeentebestuur in administratiefrechtelijke procedures.
Privaatrecht
Aanb est edin gen

Afwiikingsbevoegdheid1 voorgeschreven aanbestedingsprocedure
1. Het nem en van een besluit tot het volgen van een 1-op-1 aanbestedingsprocedure, indien de
totale waarde
i.
of
i.
Het nemen van een besluit tot het volgen van een Meervoudig onderhandse
aanbestedingsprocedure, indien de totale waarde
i.
of

Gunningbesluiten (inclusief niet-gunningbesluit)
1. Het nem en van een gunningbesluit na een Europese aanbestedingsprocedure.
2. Het nem en van een gunningbesluit indien de opdracht niet wordt gegund aan de aanbieder
met de meest economische aanbieding of de laagste inschrijfsom.
3. Het niet gunnen van een opdracht na een aanbesteding.
Contracten
1. Het aangaan van een overeenkom st
i.
voor een dienst of levering waarbij de totale waarde van de opdracht voor deze levering of
ii.

voor een werk waarbij de totale waarde van de opdracht voor dit werk groter of gelijk is

2. Het aangaan van een andere overeenkomst dan genoemd onder 1 met een financiële waarde
vanaf 250.000.
3. Het opleggen van kortingen en boetes aan opdrachtnemers voor zover deze voortvloeien uit
de bepalingen van het contract.
Civiele procedures
1. Het bij de rechtbank aanhangig maken van een vordering tot het betalen van een geldsom
5.000,00.
2. De beslissing dat de gemeente zich voegt in een strafzaak.
3. Het besluit tot het voeren van verweer in civiele- en strafrechtelijke procedures, met de
instructie dat de betreffende portefeuillehouder hierover vooraf dient te worden geïnformeerd.

1

Met i n a c ht nem i ng van h et pr ot oc ol dat voor a f w i j ken i s opge nom en i n ' het I nkoop- e n Aanbe s t edi i i g s bel ei d van de
Dr ec ht s t eden en de deel nem er s aan de gem eens c happel i j ke r egel i ng D r ec ht s t eden vanaf 2014' .
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Overige privaat rechtel ijke rec htshand elingen
1. Het kwijtschelden en buiten invordering stellen van vorderingen met een financieel belang
2. Het aanvaarden van een aanbod tot sponsoring.
3. Het nem en van besluiten over verzoeken om schadevergoeding, voor zover dergelijke
verzoeken op grond van de verzekeringspolis niet aan de verzekeraar moeten worden
overgedragen.

B. Per soneelsaangelegenheden
1 . Het nemen van besluiten tot aanstelling van afdelingshoofden van sectoren c.q. bedrijven, na
verkregen instemm ing van de gem eentesecretaris.
2. Het toekennen van overwerkvergoeding in bijzondere situaties.
3 . Het (over)plaatsen in het belang de sector, bedrijf of stafeenheid als bedoeld in artikel
15:1:10 lid 1 CAR-UW O, voor zover de overplaatsing plaatsvindt binnen de eigen sector, het
eigen bedrijf of de eigen stafeenheid.
4 . Het opleggen van een verplichting tot het vergoeden van door de gemeente geleden schade.
5 . Het verlenen van toestem ming tot het dragen van een uniform of dienstkleding bij het
deelnem en aan betogingen of optochten.
6 . Het bepalen van functies waarvoor uniformkleding is verplicht.
7 . Het opleggen van de verplichting in of meer nabij zijn standplaats te gaan wonen.
8 . Het opleggen van de verplichting tot het betrekken van een dienstwoning.
9 . Het opleggen van een verbod om de werkzaamheden te vervullen in verband met het in
contact staan of kort geleden heeft gestaan met een persoon m et een infectieziekte.
10. Het verlenen van een schadeloosstelling en vergoeding van kosten in niet elders voorziene
gevallen.
11. Het opleggen van de volgende disciplinaire straffen als bedoeld in artikel 16:1:1 leden a tot
en met g CAR-UW O:
a. schriftelijke berisping;
b. oplegging extra werk;
c. verm indering vakantietegoed;
d. geldboete;
e. inhouding deel salaris;
f. niet toekennen periodieke salarisverhoging;
g. tijdelijke vermindering van salaris.
12. Het opleggen van de volgende ordemaatregelen:
a. het ontzeggen van de toegang tot de kantoren, werkplaatsen of andere arbeidsterreinen,
dan wel het verblijf aldaar, als bedoeld in artikel 15:1:19 CAR-UW O;
b. het opleggen van een schorsing, als bedoeld in artikel 8:15:1 CAR-UW O, met of zonder
geheel of gedeeltelijke inhouding van bezoldiging.
13. Het uitvoeren van de rechtspositieregeling vrijwillige brandweer.
14. Het uitvoeren van de rechtspositieregeling bijzondere groepen ambtenaren.
15. Het nemen van beslissingen ten aanzien van jubileumgratificaties.
16. Het verlenen van onbetaald verlof als bedoeld in artikel 6:9 CAR-UW O.
17. Het nemen van beslissingen omtrent het wel of niet doorbetalen van de volledige bezoldiging
in individuele gevallen van term inale ziekte.
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Bijlage 5
Aangel egenh eden welke ingev olge a rtike l 4, achtst e lid van h et Al gem ee n m and aatbe sluit
Dordrecht blijven voorbehouden aan h et afdelingshoofd
Be h o r e n d e b i j b e s l u i t Nr . SBC/ 2 0 0 7 / 3 2 8

A. Bestuurlijk-Jur idische aangelegenheden
Publiekrecht
1. Het nem en van het besluit tot het toepassen, het weigeren toe te passen of het beëindigen
van de toepassing van handhavingsinstrumenten.
2. Het nemen van besluiten tot het verlenen, weigeren en vaststellen, wijzigen en intrekken van
subsidie.
3. Het nemen van besluiten ter uitvoering van een door het college vastgestelde regeling.
4. Het aanvragen van vergunningen en ontheffingen en het doen van meldingen ten behoeve
van de eigen dienst, waaronder het doen van meldingen aan het College Bescherming
Persoonsgegevens in het kader van de W et bescherming persoonsgegevens.
Privaatrecht
Aanb est edin gen
1. Het nemen van uitvoeringsbesluiten tijdens een Europese, Nationaal openbare en Meervoudig
onderhandse aanbestedingsprocedure met uitzondering van de volgende besluiten:
i. een besluit tot uitsluiting van een inschrijver, als genoemd in bijlage 3;
ii. de gunningbesluiten (inclusief niet-gunningbesluit) opgesomd in bijlage 4.
Contracten
Het aangaan van een overeenkomst voor

of
li.
2. Het aangaan van een andere overeenkom st dan genoemd onder 1 met een financiële waarde

Civiele procedures
N.v.t.
Overige p rivaatrec htelijke rechtshan delingen
1. Het namens de gemeente uitbrengen van een offerte voor een door de gemeente te
verrichten levering of dienst.
2. Het besluit tot aanvaarding of afwijzing van schenkingen van voorwerpen die een zekere
culturele doch, individueel of tezamen, een getaxeerde financiële waarde hebben van ten

Machtiging
1. Het verlenen van een m achtiging tot het vertegenwoordigen van de gem eente in een
publiekrechtelijke-, strafrechtelijke- of privaatrechtelijke procedure.
2. Het ondertekenen van notariële akten.

B. Per soneelsaangelegenheden
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Het nemen van besluiten tot aanstelling van m edewerkers.
Het aangaan van arbeidsovereenkomsten.
Het inlenen van extern personeel.
Het verminderen en uitbreiden van de form ele arbeidsduur.
De inpassing van de ambtenaar in de voor zijn functie geldende schaal.
De inpassing van de ambtenaar in een lagere dan die welke voor de beschreven functie is
vastgesteld.
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7. Het toekennen van salaris bij aanstelling.
8. Het toekennen van een periodieke verhoging en het aanm erken van buitengewoon verlof
zonder behoud van bezoldiging als diensttijd voor toekennen van periodieke verhoging.
9. Het toekennen van extra salarisverhoging en het wijzigen van de periodiekdatum.
10. Het niet toekennen van een periodieke verhoging en het alsnog, met terugwerkende kracht
toekennen van een periodieke verhoging.
11. Het inpassen van een ambtenaar in een andere schaal bij bevordering.
12. Het toekennen van een persoonlijke toelage en andere vormen van flexibele beloning, die
noch aan een hoger leidinggevend niveau noch aan een lager leidinggevend niveau expliciet
is voorbehouden.
13. Het toepassen van de voorschriften met betrekking tot arbeidsongeschiktheid.
14. Het verlenen van ontslag op eigen verzoek als bedoeld in artikel 8:1 CAR-UW O.
15. Het verlenen van ontslag wegens het bereiken van de AOW -gerechtigde leeftijd als bedoeld in
artikel 8:2 CAR-UW O.
16. Het verlenen van FL0.
17. Het verlenen van ontslag wegens FPU als bedoeld in artikel 8:11 CAR-UW O.
18. Het verlenen van ontslag uit een tijdelijke aanstelling of tijdelijke urenuitbreiding als bedoeld
in artikel 8:12 CAR-UW O.
19. Het verplicht volgen van een opleiding.
20. Het toekennen van een buitengewone verhoging van de bezoldiging.
21. Het nemen van beslissingen ter uitvoering van de Vervoersregeling.
22. Het nem en van beslissingen ter uitvoering spaarloonregeling.
23. Het nemen van beslissingen ten aanzien van het toekennen van een BHV-toelage.
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Bijla ge 6
Aange legen heden wel ke in gevol ge ar tike l 4, negen de li d va n het Alge m een
m anda atbes luit Dordr echt blijv en vo orbeh ouden aan het b ureau hoofd
Be h o r e n d e b i j b e s l u it Nr . SBC/ 2 0 0 7 / 3 2 8

A. Bestuurlijk-Juridische aangelegenheden
Publiekrecht
1. Het nemen van een besluit tot het verlenen, weigeren, wijzigen of intrekken van een
vergunning, ontheffing, vrijstelling of concessie, met inbegrip van besluiten ter uitvoering van
de wettelijk of bij verordening voorgeschreven voorbereidingsprocedures terzake.
2. Het nemen van besluiten ter uitvoering van de wettelijk voorgeschreven
voorbereidingprocedure terzake van handhavingsbesluiten, daaronder begrepen de
vooraankondiging.
3. Het nemen van besluiten ter uitvoering van de wettelijk voorgeschreven voorbereidingsprocedure terzake van het verlenen, vaststellen, wijzigen of intrekken van subsidies.
4. Het nemen van besluiten ter uitvoering van de wettelijk voorgeschreven procedure voor de
behandeling van bezwaarschriften en beroepschriften.
Privaatrecht
Aanb est edin gen
Het nem en van uitvoeringsbesluiten tijdens een 1-op-1 aanbestedingsprocedure met uitzondering
van de volgende besluiten:
i. een besluit tot uitsluiting van een inschrijver, als genoemd in bijlage 3;
ii. de gunningbesluiten (inclusief niet-gunningbesluit), opgesomd in bijlage 4.
Contracten
Het aangaan van een overeenkomst voor
i. een levering of dienst indien de totale waarde van de opdracht niet groter of gelijk is aan
of
ii.
Civiele procedures
N.v.t.
Overige privaat rechtel ijke rec htshand elingen
N.v.t.

B. Personeelsaangelegenheden
1. Het toekennen van een toelage onregelmatige dienst en wachtdienst.
2. Het vaststellen van een afloopregeling van vaste toelagen.
3. Het toekennen van het genot van woning, energie en water en het korten van het salaris
hiervoor.
4. Het toekennen van een waarnemingstoelage.
5. Het toekennen van een overwerkvergoeding bestaande uit verlof en een vergoeding.
6. Het vaststellen van de feitelijke arbeidsduur per week.
7. Het toepassen van het cafetariamodel.
8. Het terugbrengen van de seniorenarbeidsduur (de seniorenm aatregel).
9. Het om zetten van extra arbeidsuren in vakantie.
10. Het verlengen van de duur van de vakantie of het aaneengesloten deel daarvan met 1/3.
11. Het verlenen van vakbondsverlof.
12. Het verlenen van buitengewoon verlof, op grond van artikelen 6:4, 6:4:1 en 6:4: la CAR-UW O.
13. Het verlenen van betaald ouderschapsverlof.
14. Het verlenen van zwangerschaps- en bevallingsverlof.
15. Het verlenen van adoptie- en pleegzorgverlof.
16. Het toekennen van extra verlof en gratificatie als bijzondere beloning.
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17. Het beoordelen van de ambtenaar en het toepassen van de beoordelingsregeling.
18. Het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan.
19. Het toekennen van een vergoeding van de opleiding en andere activiteiten vastgelegd in een
Persoonlijk ontwikkelingsplan en het toepassen van de overige voorschriften neergelegd in de
regeling Opleiding en Ontwikkeling.
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