
Bekendmaking Meervoudige

centrumregeling waterschappen Aa en

Maas, Brabantse Delta, De Dommel en

Mandaatregeling ambtelijke

samenwerking waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta,

De Dommel.

Het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta maakt bekend dat:

I

het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta in zijn openbare vergadering van 20 april 2016

heeft besloten:

1. in te stemmen met het aangaan van een meervoudige centrumregeling om de samenwerking

tussen de waterschappen Aa en Maas, De Dommel en Brabantse Delta beter te kunnen faciliteren;

2. het dagelijks bestuur toestemming te verlenen, als bedoeld in artikel 50 lid 2 van de Wet gemeen-

schappelijke regelingen, tot het aangaan van de Meervoudige centrumregeling waterschappen

Aa en Maas, Brabantse Delta, de Dommel.

II

het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta heeft besloten in zijn vergadering van 19 juli

2016 tot het aangaan van de Meervoudige centrumregeling waterschappen Aa en Maas, Brabantse

Delta, de Dommel.

III

het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta en de voorzitter van waterschap Brabantse Delta,

ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft, hebben besloten in de vergadering van 19 juli 2016 tot

het vaststellen van de Mandaatregeling ambtelijke samenwerking waterschappen Aa en Maas, Brabantse

Delta, De Dommel”.

De Meervoudige centrumregeling waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta, de Dommel en de

Mandaatregeling ambtelijke samenwerking waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta, De Dommel

treden in werking de dag na deze bekendmaking.

Tegen deze regelingen kan geen bezwaar worden gemaakt of beroep worden ingesteld.

 

Meervoudige centrumregeling waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta, De Dommel

 

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen
a. centrumwaterschap: het deelnemend waterschap dat namens gastwaterschap bevoegdheden of

taken uitoefent zoals bedoeld in artikel 50a, eerste lid, juncto artikel 8, vierde lid, van de wet;

b. dagelijks bestuur: dagelijks bestuur van een deelnemend waterschap;

c. dagelijkse besturen: dagelijkse besturen van de deelnemende waterschappen;

d. deelnemende waterschappen: Waterschap Aa en Maas, Waterschap Brabantse Delta, Waterschap

De Dommel;

e. gastwaterschap: het deelnemend waterschap dat een taak door het centrumwaterschap laat uit-

voeren of een bevoegdheid heeft gemandateerd aan organen of personen werkzaam bij het cen-

trumwaterschap;

f. Mandaatregeling: Mandaatregeling ambtelijke samenwerking Waterschappen Aa en Maas, Bra-

bantse Delta, De Dommel;

g. overeenkomst kosten voor gemene rekening: overeenkomst conform de vereisten die door de

Hoge Raad voor het leerstuk kosten voor gemene rekening zijn geformuleerd;

h. Register: Takenregister ambtelijke samenwerking Waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta,

De Dommel;

i. secretaris-directeur: secretaris-directeur van een deelnemend waterschap;

j. secretarissen-directeur: secretarissen-directeur van de deelnemende waterschappen;

k. taak: (deel van) kerntaak of (deel van) ondersteunende taak van een waterschap

l. voorzitter: voorzitter van een deelnemend waterschap;

m. voorzitters: voorzitters van de deelnemende waterschappen;
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n. wet: Wet gemeenschappelijke regelingen.

Paragraaf 2 Belang en centrumconstructie

Artikel 2 Belang
De aan deze regeling deelnemende waterschappen werken onderling samen ten behoeve van een meer

doelmatige en efficiënte uitvoering van de taken van de deelnemende waterschappen.

Artikel 3 Centrumwaterschap
1. Een deelnemend waterschap fungeert voor een of meerdere taken als centrumwaterschap.

2. In het Register is vastgelegd voor welke taak een deelnemend waterschap is aangewezen als

centrumwaterschap.

Paragraaf 3 Takenregister en Mandaatregeling

Artikel 4 Register
1. Het Register maakt deel uit van deze regeling en wordt door de dagelijkse besturen bij afzonderlijk

besluit vastgesteld of gewijzigd.

2. Het Register wordt actueel gehouden.

Artikel 5 Mandaatregeling
De dagelijkse besturen en de voorzitters stellen bij afzonderlijk besluit de Mandaatregeling vast, ieder

voor zover het zijn bevoegdheid betreft.

Paragraaf 4 Taken en bevoegdheden

Artikel 6 Taken
1. Het dagelijks bestuur van een gastwaterschap kan aan het dagelijks bestuur van een centrumwa-

terschap, of aan ambtenaren ondergeschikt aan laatst bedoeld dagelijks bestuur, taken opdragen

ter verwezenlijking van het belang zoals vastgelegd in artikel 2.

2. De taken die krachtens lid 1 worden opgedragen, worden in het Register opgenomen.

3. Het dagelijks bestuur kan de bevoegdheid tot vaststelling en wijziging van het register mandateren

aan de secretaris-directeur.

Artikel 7 Bevoegdheden
1. Het dagelijks bestuur en de voorzitter van een gastwaterschap, ieder voor zover het zijn bevoegd-

heid betreft, kan aan het dagelijks bestuur van een centrumwaterschap, of aan ambtenaren on-

dergeschikt aan laatst bedoeld dagelijks bestuur, bevoegdheden mandateren, volmacht of

machtiging verlenen, ter verwezenlijking van het belang zoals vastgelegd in artikel 2 en ter uitvoe-

ring van een taak genoemd in het Register.

2. De bevoegdheden die op grond van het eerste lid worden gemandateerd, worden opgenomen

in het Mandatenoverzicht behorende bij de Mandaatregeling zoals bedoeld in artikel 5.

3. Het dagelijks bestuur kan zijn in lid 1 genoemde beslissingsbevoegdheid mandateren aan de se-

cretaris-directeur.

Artikel 8 Overeenkomst kosten voor gemene rekening
1. Wanneer een centrumwaterschap ten behoeve van een in het Register opgenomen taak kosten

maakt voor zichzelf en voor een gastwaterschap, is het centrumwaterschap tevens belast met de

administratie en voorfinanciering van deze gemeenschappelijke kosten.

2. Het centrumwaterschap sluit met het gastwaterschap een overeenkomst kosten voor gemene

rekening met betrekking tot de gemeenschappelijke kosten zoals bedoeld in het eerste lid.

Paragraaf 5 Wijziging, toetreding, uittreding, opheffing

Artikel 9 Wijziging
1. Voor wijziging van deze regeling is instemming vereist van de dagelijkse besturen.

2. De algemene besturen van de deelnemende waterschappen dienen, op grond van artikel 50

tweede lid van de wet, toestemming te geven voor wijziging van de regeling en toetreding tot de

regeling zoals bedoeld in artikel 10, eerste lid.

3. Het bepaalde in artikel 14, leden 2 en 3, is van overeenkomstige toepassing.
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Artikel 10 Toetreding
1. Toetreding tot deze regeling door andere bestuursorganen is mogelijk.

2. Het bepaalde in artikel 14, leden 2 en 3, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 11 Uittreding en opheffing
1. Een deelnemend waterschap kan te allen tijde uittreden uit deze regeling.

2. De regeling wordt opgeheven door een gelijkluidend besluit van de dagelijkse besturen.

3. De dagelijkse besturen regelen per taak de gevolgen van uittreding en opheffing.

4. De financiële gevolgen van uittreding en opheffing worden in ieder geval geregeld conform de

verdeelsleutels zoals die zijn opgenomen in de op grond van artikel 8 afgesloten overeenkomsten

kosten voor gemene rekening.

5. Het bepaalde in artikel 14, leden 2 en 3, is van overeenkomstige toepassing.

Paragraaf 6 Bestuurlijk platform, ambtelijk secretaris

Artikel 12 Bestuurlijk platform
1. De dagelijkse besturen stellen een bestuurlijk platform in.

2. Het bestuurlijk platform is een adviesorgaan en klankbord voor de dagelijkse besturen aangaande

Winnend Samenwerken.

3. Het bestuurlijk platform is samengesteld uit:

- zes leden van de dagelijkse besturen, van ieder dagelijks bestuur twee leden

- de secretarissen-directeur en

- de ambtelijk secretaris zoals bedoeld in artikel 13.

4. Het bestuurlijk platform volgt periodiek de ontwikkelingen bij Winnend Samenwerken, peilt de

aanwezigheid van het benodigd bestuurlijk draagvlak en bevordert waar nodig de bestuurlijke

binding bij de deelnemende waterschappen.

Artikel 13 Ambtelijk secretaris
1. De secretarissen-directeur wijzen gezamenlijk een ambtelijk secretaris aan die tot taak heeft de

secretarissen-directeur bij te staan en te adviseren met betrekking tot:

a. actualiseren van het Register;

b. het coördineren van bestuursvoorstellen tot actualisatie van het bij de Mandaatregeling

behorende Mandatenoverzicht met de daarbij behorende bijlagen;

c. het opstellen, coördineren, afsluiten en toezien op het financieel afwikkelen van overeen-

komsten voor gemene rekening;

d. evaluatie van deze gemeenschappelijke regeling;

e. het actualiseren/ aanpassen van deze gemeenschappelijke regeling;

f. het minimaal één maal per kalenderjaar organiseren van een bijeenkomst van de secretaris-

sen- directeur waarbij de samenwerking binnen deze gemeenschappelijke regeling en een

of meer van bovenstaande punten worden besproken.

2.  

a. De ambtelijk secretaris draagt zorg voor het archiveren van ten minste de documenten die

voortvloeien uit en betrekking hebben op zijn taken zoals genoemd in het eerste lid.

b. Archivering vindt plaats overeenkomstig de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Paragraaf 7 Slotbepalingen

Artikel 14 Duur, inwerkingtreding
1. De gemeenschappelijke regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

2. De regeling treedt in werking met ingang van de dag volgend op die waarop de regeling is bekend

gemaakt.

3. Het dagelijks bestuur van Waterschap Brabantse Delta:

a. a. zendt de regeling aan gedeputeerde staten van Noord-Brabant zoals bedoeld in artikel 50a,

eerste lid, juncto artikel 26, eerste lid, van de wet;

b. maakt de regeling tijdig bekend door kennisgeving van de inhoud in de Staatscourant zoals bedoeld

in artikel 50a, eerste lid, juncto artikel 26, tweede lid, van de wet.

Artikel 15 Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Meervoudige centrumregeling Waterschappen Aa en Maas, Bra-

bantse Delta, De Dommel.

Takenregister ambtelijke samenwerking waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta, De Dommel
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De dagelijkse besturen van de deelnemende waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De

Dommel;

 

gelet op artikel 4 van de Meervoudige centrumregeling waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta,

De Dommel;

Besluiten:

bijgevoegd ‘takenregister ambtelijke samenwerking waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta, De

Dommel’ vast te stellen.

Aldus vastgesteld op……2016

Waterschap Aa en Maas,

te XXX op XXX

het dagelijks bestuur,

de dijkgraaf, de secretaris-directeur,

drs. L.H.J. Verheijen drs. P. Sennema

Waterschap Brabantse Delta

te XXX op XXX

het dagelijks bestuur,

de dijkgraaf de secretaris-directeur,

ir. ing. C.P.M. Moonen ir. H.T.C. van Stokkom

Waterschap De Dommel

te XXX op XXX

het dagelijks bestuur

de watergraaf, de secretaris-directeur

mr. drs. P.C.G. Glas drs. A.G. Dekker MSc

Takenregister ambtelijke samenwerking waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta, De Dommel

IngangsdatumOvereenkomst Kosten

voor gemene rekening

Mandatering

Bevoegdheden

CentrumwaterschapTaakonderdeel samenwer-

king (incl. aard en doel)

 

Ja/ neeJa/nee

     1.

     2.

      

      

      

      

Mandaatregeling ambtelijke samenwerking waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta, De Dommel.

Artikel 1 Begripsbepalingen
1. Artikel 1 van de Meervoudige centrumregeling waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta, De

Dommel is van toepassing op deze regeling.

2. In deze regeling en het bijbehorende mandatenoverzicht wordt voorts verstaan onder:

a. mandaatgever: het bestuursorgaan dat mandaat verleent;

b. gemandateerde: degene aan wie mandaat is verleend;

c. ambtenaar: ambtenaar van een Centrumwaterschap;

g. machtiging: bevoegdheid om feitelijke handelingen voor een ander te verrichten;

h. Mandatenoverzicht: het bij deze regeling behorende overzicht, waarin alle verleende

mandaten zijn opgenomen;

i. Meervoudige centrumregeling: Meervoudige centrumregeling waterschappen Aa en

Maas Brabantse Delta, De Dommel.

Artikel 2 Algemene bepalingen mandaatregeling
1. Deze mandaatregeling is van toepassing op bevoegdheden die door of namens het dagelijks be-

stuur van een gastwaterschap aan een bestuursorgaan of een ambtenaar van het centrumwater-

schap zijn gemandateerd en zijn opgenomen in het bij deze regeling behorende Mandatenoverzicht.

2. In het Mandatenoverzicht worden uitsluitend mandaten opgenomen voor taken die benoemd zijn

in het Register.

3. Mandaat wordt verstrekt door het dagelijks bestuur van een gastwaterschap en wordt verleend

aan het dagelijks bestuur van het centrumwaterschap of rechtsreeks aan een ambtenaar van het

centrumwaterschap.

4. Gastwaterschappen verstrekken ten behoeve van de uitvoering van een taak in beginsel een ge-

lijkluidend mandaat om eenduidigheid van de bevoegdheidstoedeling te bevorderen.

5. Gebruikmaking van het verleende mandaat geldt tevens als acceptatie van het verstrekte mandaat

en de daaraan verbonden voorwaarden.
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6. Bij de uitoefening van de bevoegdheden uit het Mandatenoverzicht worden de specifieke bepalin-

gen, vermeld in het Mandatenoverzicht, in acht genomen.

7. Bij het verlenen van een mandaat wordt tevens bepaald of ondermandaat verleend mag worden.

Indien sprake is van permanent ondermandaat wordt dit schriftelijk vastgelegd. Dit schriftelijk

stuk wordt toegezonden aan de ambtelijk secretaris genoemd in artikel 13 van de Meervoudige

centrumregeling . De ambtelijk secretaris voegt het stuk als bijlage toe aan het bij deze regeling

behorende Mandatenoverzicht. Ten aanzien van organisatorische en personele aangelegenheden

is ondermandaat niet toegestaan.

8. Het centrumwaterschap handelt bij de uitoefening van het mandaat overeenkomstig het beleid

van het gastwaterschap.

9. De verantwoordelijkheid voor het maken van beleid blijft bij het gastwaterschap en gaat niet over

naar het centrumwaterschap.

10. Deze regeling is niet van toepassing op de bevoegdheden die een ambtenaar nodig heeft voor

zijn eigen waterschap.

Artikel 3 Reikwijdte mandaat/ volmacht
Elk mandaat of volmacht voor het nemen van een besluit of het verrichten van een privaatrechtelijke

rechtshandeling omvat ook alle daarmee samenhangende voorbereidende of uitvoerende

(rechts)handelingen.

Artikel 4 voorbehoud
Onverminderd de (onder) mandaatverlening blijft beslissing in een bepaalde zaak voorbehouden aan

de mandaatgever indien:

1. Het nemen van een besluit, het aangaan van een privaatrechtelijke rechtshandeling of een feitelijk

handeling, kunnen leiden tot overschrijding van het budget onderscheidenlijk de begroting.

2. De gemandateerde/de mandaatgever daartoe de wens te kennen geeft.

Artikel 5 einde mandaat
Het (onder) mandaat eindigt indien:

a. de mandaatgever het (onder) mandaat intrekt;

b. de ambtenaar niet meer in dienst is van het Centrumwaterschap;

c. de taak waarop het (onder)mandaat betrekking heeft uit het Register genoemd in artikel 4 van de

Meervoudige centrumregeling is geschrapt.

Artikel 6 Terugkoppeling portefeuillehouder/ dagelijks bestuur
Een in mandaat namens het dagelijks bestuur te nemen besluit wordt vooraf aan de desbetreffende

portefeuillehouder dan wel het dagelijks bestuur van het Gastwaterschap voorgelegd indien uit het

besluit aanzienlijke financiële, juridische, organisatorische, politiek/bestuurlijke en/of publicitaire con-

sequenties kunnen voortvloeien.

Artikel 7 Terugkoppeling bij bezwaar/beroep
De gemandateerde is verplicht bij een ingesteld bezwaar of beroep als bedoeld in artikel 86 lid 4 van

de Waterschapswet het dagelijks bestuur onmiddellijk daaromtrent te informeren zodat het dagelijks

bestuur tijdig uitvoering kan geven aan zijn verplichting opgenomen in dat artikel.

Artikel 8 Afstemming/ toestemming
De gemandateerde is verplicht bij een krachtens mandaat te nemen besluit of bij een andere

(rechts)handeling te zorgen voor doelmatige afstemming met andere betrokken taakgebieden en behoeft

in voorkomende gevallen toestemming voor de inzet van het budget van betrokken budgethouder(s).

Indien geen doelmatige afstemming mogelijk is legt gemandateerde dit voor aan betrokken verantwoor-

delijken. Indien daarover geen overeenstemming kan worden bereikt legt de gemandateerde de zaak

voor aan de directie van het betrokken waterschap/ de betrokken waterschappen.

Artikel 9 Plaatsvervanging
Bij afwezigheid van de (onder)gemandateerde wordt deze vervangen door de in het Mandatenoverzicht

genoemde vervanger en bij gebreke daarvan door de regulier vervanger van de ambtenaar.

Artikel 10 Wijze van ondertekenen
Een krachtens (onder)mandaat genomen besluit vermeldt namens welk bestuursorgaan het besluit is

genomen.
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Artikel 11 Verantwoording
Degene aan wie (onder)mandaat is verleend, legt hierover jaarlijks verantwoording af aan de mandaat-

gever. De mandaatgever kan aanwijzingen geven omtrent de wijze waarop verantwoording wordt afge-

legd.

Artikel 12 Volmacht en machtiging
Het bepaalde in deze regeling is van overeenkomstige toepassing op door het dagelijks bestuur respec-

tievelijk de voorzitter van het waterschap verleende volmachten tot het verrichten van privaatrechtelijke

rechtshandelingen dan wel machtigingen tot het verrichten van handelingen die noch een besluit in

de zin van de Algemene wet bestuursrecht, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 13 Actualiteit Mandatenoverzicht
Alle verleende mandaten worden opgenomen in het Mandatenoverzicht.

Artikel 14 Toepassing mandaatregeling
Deze regeling is van toepassing op alle in het Mandatenoverzicht opgenomen mandaten.

Artikel 15 Slot
1. Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking.

2. Dit besluit wordt aangehaald als " Mandaatregeling ambtelijke samenwerking waterschappen

Aa en Maas, Brabantse Delta, De Dommel".

Mandatenoverzicht behorende bij Mandaatregeling ambtelijke samenwerking

Waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta, De Dommel

De volgende bevoegdheden zijn krachtens artikel 10.4 Algemene wet bestuursrecht gemandateerd aan gemandateerden die niet

werkzaam zijn onder de verantwoordelijkheid van het desbetreffende Gastwaterschap dan wel krachtens artikel 95 Waterschapswet

verleend.

Specifie-

ke bepa-

lingen

Datum

inwerking-

treding

Datum

Bekend

making

Datum

besluit

Centrum-

Waterschap

Gemandateerde/

Gastwater-

schap

(mandaatge-

ver)

GrondslagOmschrijving

bevoegdheid

Nr.

vervanger

A&M

BD

WD

        1.

        2.

        3.

Registratie ondermandaten:

De ambtelijk secr etaris als bedoeld in artikel 13  Meervoudige centrumregeling waterschappen Aa en

Maas, Brabantse Delta, De Dommel voegt het schriftelijk stuk waarbij ondermandaat wordt verleend

toe als bijlage bij dit Mandatenoverzicht.
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