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Bevoegd orgaan

College van Burgemeester en Wethouders / De burgemeester

ADVIES
1.

Mandaat/volmacht/machtiging te verlenen aan de organen en personen van de Modulaire Gemeenschappelijke

2.

Het verleende mandaat/volmacht/machtiging op de wettelijk voorgeschreven manier bekend te maken.

Regeling Sociaal Domein Limburg Noord conform bijlage 1.
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Samenvatting
Ter uitvoering van het uitvoeringsplan 2020-2022 en in het kader van de verdere professionalisering van
de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg Noord (verder: MGR), is het nodig
dat de MGR bepaalde bevoegdheden kan uitoefenen. Er is in het verleden discussie geweest of de
bevoegdheden aan de MGR juridisch op de juiste manier zijn verstrekt. De nu in het besluit opgenomen
mandaten, volmachten en machtigingen vormen een weergave van de reguliere bevoegdheden, die de
MGR op dit moment namens de regiogemeenten uitoefent. Met het verlenen van deze mandaten,
volmachten en machtigingen komt een einde aan de discussie over de al dan niet verleende
bevoegdheden. Indien de aanstaande nieuwe contractafspraken in het kader van Sturing en inkoop het
nodig maken dat er extra of andere bevoegdheden aan de MGR worden toegekend, zullen die op dat
moment aan u worden voorgelegd.

Beoogd resultaat
De MGR is bevoegd om de werkzaamheden uit te kunnen voeren waarvoor ze is opgericht.

Argumenten
1.1

Op deze manier is helder en duidelijk welke bevoegdheden door de gemeenten aan de MGR worden
toegekend.

In het verleden waren de regiogemeenten verdeeld over de vraag of de gemeenten de MGR wel of niet
hadden bekleed met de bevoegdheden die zij nodig had om haar inkooptaken uit te voeren. Er waren
gemeenten die vonden dat de MGR middels de gemeenschappelijke regeling bevoegdheden toegekend
had gekregen, andere gemeenten (en ook de MGR zelf) waren de mening toegedaan dat dat niet het
geval was. Een expliciet besluit tot toekenning van bevoegdheden aan de MGR maakt het voor alle
partijen helder of, en welke bevoegdheden aan de MGR zijn toegekend.
1.2

Dit past binnen de professionaliseringsslag van de MGR en de doorontwikkeling van het
contractmanagement binnen de MGR

2.1

Besluiten treden niet eerder in werking dan nadat ze zijn bekendgemaakt

In dit geval betekent dat dat besluiten moeten worden gepubliceerd in het digitale gemeenteblad.

Risico’s
1.1

Bij het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging, leggen we de bevoegdheid voor bepaalde
werkzaamheden buiten onze organisatie.
Deze werkzaamheden voert de MGR echter al jaren uit. Daar is ook juist de MGR voor in het leven
geroepen.

Kanttekeningen
1.1

Als we geen mandaat/volmacht/machtiging verlenen, beschikt de MGR niet over de juiste
bevoegdheden om haar werk te doen.

Communicatie
Dit besluit zal via het digitale gemeenteblad worden bekendgemaakt. Daarnaast zal de MGR worden
geïnformeerd over dit besluit. Omdat dit een mandaat aan een niet-ondergeschikte betreft, zal de MGR
moeten instemmen met deze mandaten, volmachten en machtigingen.

Financiële gevolgen
n.v.t.

Personele/organisatorische gevolgen
n.v.t.
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Juridische gevolgen
Door het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging krijgt de MGR de bevoegdheid om namens de
gemeente Venray bepaalde werkzaamheden te verrichten en taken uit te voeren.

Rechtmatigheid
zie kopje juridische gevolgen

Fatale termijnen
Het is van belang dat de colleges de bevoegdheden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op 16 maart aan
de MGR toekennen en de dag erop aan de MGR bekendmaken. De MGR heeft de bevoegdheden namelijk
nodig om uitvoering te kunnen geven aan de aanbestedingen in het kader van Sturing en inkoop. Indien
de besluitvorming vertraging oploopt, zullen ook de aanbestedingsprocessen vertraging oplopen.

Vervolgtraject besluitvorming
De MGR moet instemmen met dit besluit om gebruik van de bevoegdheden te kunnen maken.

Evaluatie
n.v.t.

Bijlagen
1. Besluit mandaat, volmacht en machtiging MGR sociaal domein Limburg-Noord

Naslagwerk
n.v.t.

Besluit mandaat, volmacht en
machtiging MGR sociaal domein
Limburg-Noord
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE VENRAY
EN
DE BURGEMEESTER VAN DE GEMEENTE VENRAY
Ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft;
Gelet op:


Afdeling 10.1.1 Algemene wet bestuursrecht;



De Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord;



Artikelen 160 en 171 Gemeentewet;

Overwegende dat:


de gemeente deelneemt in de Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein
Limburg-Noord;



de regeling een algemeen kader biedt voor samenwerking op het gebied van het sociaal
domein binnen de regio, waarin het opdrachtgeverschap in het sociaal domein regionaal is
georganiseerd;



hierbij de volgende belangen worden behartigd:
o

Het verhogen van de kwaliteit van het opdrachtgeven;

o

Het verhogen van de efficiency van het opdrachtgeven, middels het realiseren van
schaal- en herhalingsvoordelen;



Ter behartiging van de genoemde belangen het samenwerkingsverband de taak heeft om
uitvoering te geven aan die werkzaamheden die noodzakelijk zijn ten behoeve van het
opdrachtgeverschap;



het samenwerkingsverband voor de uitvoering van deze werkzaamheden
mandaat/volmacht/machtiging nodig heeft van de deelnemende gemeenten;

BESLUITEN
1. Mandaat te verlenen aan de in bijgaand register genoemde bestuursorganen/
functionarissen, werkzaam binnen de Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal
domein Limburg-Noord, voor de genoemde bevoegdheden;
2. Volmacht/machtiging aan de in bijgaand register genoemde bestuursorganen/
functionarissen, werkzaam binnen de Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal
domein Limburg-Noord, voor de genoemde (rechts)handelingen;
3. Dat ondermandaat en subvolmacht/-machtiging verleend mag worden, binnen de voor de
Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord geldende
bevoegdhedenregeling, tenzij anders benoemd in het bij dit besluit horende register.

Aldus besloten op 8 maart 2021,
Het college van burgemeester en wethouders van Venray,
De gemeentesecretaris,

de burgemeester

E. Voorn

L. Winants

De burgemeester,

L. Winants

Bijlage - Register mandaat, volmacht en machtiging MGR sociaal domein Limburg-Noord
Nr

Bevoegdheid

Mandaat/volmacht/
machtiging van

Mandaat/volmacht
/machtiging aan

ALG 1

Het verrichten van alle feitelijke handelingen ter
voorbereiding en uitvoering van de in dit register
opgenomen bevoegdheden

college/
burgemeester

DB/Vz

ALG 2

Het besluiten om namens de gemeente
rechtsgedingen te voeren met betrekking tot de in
dit register opgenomen bevoegdheden, of
handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten

college

DB

ALG 3

Het vertegenwoordigen van de gemeente in
rechtsgedingen met betrekking tot de in dit register
opgenomen bevoegdheden, alsmede het verrichten
van alle handelingen ter voorbereiding daarop

college/
burgemeester

DB/Vz

ALG 4

Het nemen van alle conservatoire maatregelen en
alle (overige) maatregelen ter voorkoming van
verjaring of verlies van recht of bezit met betrekking
tot de in dit register opgenomen bevoegdheden

college/
burgemeester

DB/Vz

alle onderstaande inkoop bevoegdheden

-

-

Voorwaarden

Algemeen

Inkoop
-

-

20 oktober 2016

het college heeft de MGR een
inkoopopdracht gegeven
de bevoegdheden worden uitgevoerd
binnen de kaders van de
aanbestedingsregelgeving

Nr

Bevoegdheid

Mandaat/volmacht/
machtiging van

Mandaat/volmacht
/machtiging aan

INK 1

Het opstellen en vaststellen van
inkoopdocumenten op basis van door het college
vastgestelde inkoopstrategieën

college

DB

INK 2

Het uitvoeren van inkoopprocedures

college

DB

INK 3

Het ongeldig verklaren van aanbiedingen of
inschrijvingen

college

DB

INK 4

Het uitsluiten van aanbieders die niet voldoen aan
gestelde uitsluitings-, geschiktheids- en/of overige
(selectie-)eisen

college

DB

INK 5

Het onderhandelen met aanbieders over
aanbiedingen of inschrijvingen en het nemen van
een beslissing op basis van deze onderhandelingen

college

DB

INK 6

Het nemen van gunnings- en afwijzingsbeslissingen

college

DB

INK 7

Het besluiten tot het aangaan van, en het
ondertekenen van inkoopovereenkomsten in het
Sociaal Domein

college/
burgemeester

DB/Vz

INK 8

Het besluiten tot het aangaan van, en het
ondertekenen van Ontwikkelovereenkomsten
Sociaal Domein

college/
burgemeester

DB/Vz

INK 9

Het nemen van beslissingen op klachten over het
inkoopproces

college

DB

Pagina 4 van 6

Voorwaarden

Nr

Bevoegdheid

Mandaat/volmacht/
machtiging van

Mandaat/volmacht
/machtiging aan

Voorwaarden

-

-

De bevoegdheden worden uitgevoerd
binnen de kaders van de
aanbestedingsdocumenten en de
contractafspraken

Contractmanagement
-

Alle onderstaande contractmanagement
bevoegdheden m.u.v. CTM 5

Contractmanagement algemeen

CTM 1

Het registreren en archiveren van (data uit) de
(inkoop- en Ontwikkel)overeenkomsten

college

DB

CTM 2

Het beëindigen van de (inkoop- en
Ontwikkel)overeenkomsten (opzeggen, met
wederzijds goedvinden beëindigen en ontbinden)

college/
burgemeester

DB/Vz

CTM 3

Het gebruik maken van de
verlengingsmogelijkheden in een overeenkomst

college/
burgemeester

DB/Vz

Contractmanagement Open House

CTM 4

Het maken van tussentijdse aanvullende
inhoudelijke afspraken met een gecontracteerde
aanbieder

college/
burgemeester

DB/Vz

De afspraken passen binnen de
doelstellingen die met het contract worden
nagestreefd

CTM 5

Het buiten de kaders van de aanbestedingsstukken
en contractafspraken, een cliëntgebonden
overeenkomst sluiten met een gecontracteerde
aanbieder of een niet gecontracteerde aanbieder

college/
burgemeester

DB/Vz

-
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De overeenkomst betreft
dienstverlening die niet is opgenomen in
het overzicht producten en tarieven ten
behoeve van de Open House
overeenkomsten
De overeenkomst wordt gesloten in
opdracht van de gemeentelijke toegang

Nr

Bevoegdheid

Mandaat/volmacht/
machtiging van

Mandaat/volmacht
/machtiging aan

Voorwaarden

-

CTM 6

Het opleggen van een penalty op basis van artikel
12 in de Overeenkomsten Maatwerkvoorzieningen
Jeugd, Wmo en Participatie Limburg-Noord

college/
burgemeester

DB/Vz

CTM 7

Het verwerken van uitbreiding dan wel inkrimping
van de dienstverlening door aanbieders in de
product- en prijzenbladen bij hun Open House
overeenkomsten

college/
burgemeester

DB/Vz
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in uitzonderlijke situaties, zoals in
schrijnende gevallen
De overeenkomst wordt gesloten binnen
de kaders van de aanbestedingsregels

