
Ondermandaat- en/of ondermachtigingsbesluitvoorlopige plaatsing

sleutelfuncties functieboek 1

 

Overwegende dat

I. de colleges van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik in juni 2016 aan de Stuurgroep herin-

deling Vijfheerenlanden mandaat, volmacht en machtiging hebben verleend om besluiten te nemen,

respectievelijk andere rechtshandelingen en feitelijke handelingen te verrichten, die nodig zijn

voor de voorbereiding van de werkzaamheden voor de uit de gemeenten Vianen, Leerdam en

Zederik nieuw te vormen gemeente Vijfheerenlanden met inachtneming van het Plan van Aanpak

‘Op weg naar Vijfheerenlanden’, een en ander binnen de kaders van artikel 79 van de Wet alge-

mene regels herindeling;

II. ten aanzien van de onder I. bedoelde bevoegdheden ondermandaat, ondervolmacht en onder-

machtiging is toegestaan;

III. in artikel 4.5, achtste lid van het Sociaal Plan Ambtelijke fusie en herindeling gemeenten Vianen,

Leerdam en Zederik tot de gemeente Vijfheerenlanden is bepaald, dat de Stuurgroep herindeling

Vijfheerenlanden op voordracht van de gemeentesecretaris/algemeen directeur, een voorlopig

plaatsingsbesluit neemt voor wat betreft de geschikt bevonden medewerkers op de sleutelfuncties

(functieboek 1);

IV. de voorlopige plaatsing onder III. is aan te merken als voorbereidingshandeling, zoals bedoeld

onder I;

V. het thans vanuit praktische overwegingen wenselijk is om ten behoeve van de voortgang van de

plaatsingsprocedure voor de voorlopige plaatsing van bepaalde sleutelfuncties in functieboek 1

ondermandaat en/of machtiging te verlenen;

gelet op

- het onder I. bedoeld Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit herindeling Vijfheerenlanden;

- het Sociaal Plan Ambtelijke fusie en herindeling gemeenten Vianen, Leerdam en Zederik tot de

gemeente Vijfheerenlanden;

- artikel 160 en 168 van de Gemeentewet, afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en

Titel 3 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek;

besluit    de    Stuurgroep herindeling Vijfheerenlanden   :

1. ondermandaat en/of machtiging te verlenen aan de burgemeesters van de gemeenten Leerdam,

Vianen en Zederik om gezamenlijk te nemen de voorlopige plaatsingsbesluiten op voordracht

van de gemeentesecretaris/algemeen directeur voor wat betreft de geschikt bevonden medewerkers

op de sleutelfuncties van directeuren, netwerkmanagers en controller, zoals bedoeld in artikel

4.5, achtste lid van het Sociaal Plan Ambtelijke fusie en herindeling gemeenten Vianen, Leerdam

en Zederik tot de gemeente Vijfheerenlanden;

2. ten aanzien van de onder 1. bedoelde bevoegdheid ondermandaat en/of machtiging niet toe te

staan.

Vianen, 28 juni 2017,

De Stuurgroep herindeling Vijfheerenlanden,

ONDERTEKENING INVOEGEN

Instemming

De burgemeesters van Leerdam, Zederik en Vianen stemmen in met de door de Stuurgroep herindeling

Vijfheerenlanden aan hen verstrekte ondermandaat en/of machtiging d.d. 28 juni 2017 om gezamenlijk

te nemen de voorlopige plaatsingsbesluiten op voordracht van de gemeentesecretaris/algemeen directeur

voor wat betreft de geschikt bevonden medewerkers op de sleutelfuncties van directeuren, netwerkma-

nagers en controller, zoals bedoeld in artikel 4.5, achtste lid van het Sociaal Plan Ambtelijke fusie en

herindeling gemeenten Vianen, Leerdam en Zederik tot de gemeente Vijfheerenlanden.

Vianen, 28 juni 2017,
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De burgemeester van Leerdam (wnd.),

T.P.J. (Tjerk) Bruinsma

De burgemeester van Vianen,

W.G. (Wim) Groeneweg

De burgemeester van Zederik (wnd.),

A.F. (André) Bonthuis
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