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Nr. 208 
12 maart 2020 

 
 
 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Houten, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; 
 
overwegende, dat het wenselijk is ter bevordering van de dienstverlening alsmede de efficiency van de gemeentelijke organisatie, ten aanzien van bepaalde 
bevoegdheden mandaat, volmacht en machtiging te verlenen aan ambtenaren van de gemeente Houten; 
 
gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren en de overige 
van toepassing zijnde wettelijke voorschriften;  
 
besluiten: 
 
de  Mandaatregeling gemeente houten zoals vastgesteld bij besluit van 26 november 2019 als volgt te wijzigen:  
 
 
Artikel I 
Overzicht 5 van het mandaatregister (Mandaten personeelszaken) wordt vervangen door onderstaand overzicht 5 (Volmachten personeelszaken) 
 
Artikel II 
Dit wijzigingsbesluit treedt in werking op de dag na publicatie en werkt terug tot en met  1 januari 2020. 
Voor wat betreft de ondertekening van arbeidsovereenkomsten op een eerdere datum vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Wnra, werkt dit besluit 
terug tot en met die datum van ondertekening.     
 
 
Aldus vastgesteld op 3 maart 2020, 
 
burgemeester en wethouders van de gemeente Houten 
de secretaris,       de burgemeester, 
 
 
A.J. Barink  G.P. Isabella 
 
 
de burgemeester van de gemeente Houten, 
G.P. Isabella 
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Overzicht 5  van het Mandaatregister behorend bij de Mandaatregeling gemeente Houten 
 
 

Volmachten personeelszaken 
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Bevoegdheid 

 

Bevoegd orgaan (grondslag) 
 

Volmacht  aan (Onder) Volmacht  aan Samenvatting clausulering 
en/of instructie 

Aangaan, wijzigen en verlengen 

arbeidsovereenkomsten en alle 

besluitvorming die in dit kader 

noodzakelijk is met betrekking  tot de 

vaststelling van de arbeidsvoorwaarden 

en de vaststelling van de geschiktheid 

voor de betreffende functie. 

 

College 

Burgemeester 

Hoofdstuk 2 Cao Gemeenten 

Gemeentesecretaris   

Aangaan, wijzigen, verlengen en 

beëindigen van: een 

werkervaringsplaats, een 

stageovereenkomst, een leer-werkbaan 

met een werkzoekende en een 

overeenkomst in het kader van een 

doelgroep banenafspraak. 

 

College 

Burgemeester 

Hoofdstuk 2 Cao Gemeenten 

Gemeentesecretaris  

 

 

 

 

 

 

 

Vaststellen en waardering functies College 

Burgemeester 

Hoofdstuk 3 Cao Gemeenten 

Niet gemandateerd  m.u.v. 

functiebeschrijving 

 Functiebeschrijving doet de 

gemeentesecretaris. 

Functiewaardering wordt 

vastgesteld door het college 

 

Toekennen salarisverhoging College 

Burgemeester 

Hoofdstuk 3 Cao Gemeenten 

 

 

 

 

 

Gemeentesecretaris   



   4 

Bevoegdheid 

 

Bevoegd orgaan (grondslag) 
 

Volmacht  aan (Onder) Volmacht  aan Samenvatting clausulering 
en/of instructie 

Toekennen salaristoelagen: 

a) functioneringstoelage 

b)  arbeidsmarkttoelage 

c)  waarnemingstoelage,  

d) toelage onregelmatige dienst 

e) buitendagvenstertoelage,  

f) toelage beschikbaarheidsdienst,  

g) inconveniententoelage,  

h) garantietoelage  

i) afbouwtoelage 

 

College  

Burgemeester 

Hoofdstuk 3 Cao Gemeenten 

Gemeentesecretaris 

 

Teammanager voor: 

d) toelage onregelmatige dienst 

e) buitendagvenstertoelage 

f) toelage beschikbaarheidsdienst 

 

Toekennen bijzondere vergoedingen: 

a) jubileumuitkering, 

b)  in geval van uitstekend 

functioneren of bijzondere 

prestaties,  

c) overwerkvergoeding  

d) vergoeding BHV, EHBO en 

interventieteam. 

 

College 

Burgemeester 

Hoofdstuk 3 Cao Gemeenten 

Gemeentesecretaris 

 

Teammanager voor: 

c) overwerkvergoeding 

 

Het nemen van besluiten in het kader 

van de reis-/ en verblijfkostenvergoeding 

en de reiskostenvergoeding woon-

/werkverkeer.  

 

College 

Burgemeester 

Hoofdstuk 3 Cao Gemeenten 

Gemeentesecretaris Teammanager  

Vaststellen werktijden. College 

Burgemeester 

Hoofdstuk 5 Cao Gemeenten 

Gemeentesecretaris voor: 

Wijzigen van arbeidsuren 

Teammanager voor: 

Afspraken over werktijden. 

Afspraken over de werktijden 

maken met teammanager.  

Wijzigen van arbeidsuren is 

wijziging in contract dus 

mandaat gemeentesecretaris 
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Bevoegdheid 

 

Bevoegd orgaan (grondslag) 
 

Volmacht  aan (Onder) Volmacht  aan Samenvatting clausulering 
en/of instructie 

Beoordelen verzoeken vakantieverlof en 

ander betaald en onbetaald verlof dan 

wel het wijzigen en beëindigen van 

betaald en onbetaald verlof alsook het 

beoordelen van een verzoek tot koop- 

en verkoop van bovenwettelijke 

vakantie-uren inclusief alle 

besluitvorming die in dit kader 

noodzakelijk is. 

 

College 

Burgemeester 

Hoofdstuk 6 Cao Gemeenten 

Gemeentesecretaris 

 

Teammanager voor: 

Beoordelen verzoeken vakantieverlof 

en ander betaald en onbetaald verlof 

dan wel het wijzigen en beëindigen 

van betaald en onbetaald verlof. 

Kopen van uren in het kader van het 

IKB 

 

 

Begeleiding re-integratie en opleggen 

van sancties in geval niet of niet naar 

behoren wordt meegewerkt aan re-

integratie of niet voldaan wordt aan 

ziekteverzuimvoorschriften alsook alle 

besluitvorming die in het re-

integratietraject noodzakelijk is.  

 

College 

Burgemeester 

Hoofdstuk 7 Cao Gemeenten 

in combinatie met Wet 

verbetering poortwachter 

Gemeentesecretaris 

 

Teammanager voor: 

Begeleiding bij re-integratie. 

 

Opstellen opleidingsplan organisatie. College 

Burgemeester 

Hoofdstuk 8 Cao Gemeenten 

 

Gemeentesecretaris   

Beoordelen verzoek loopbaanadvies. College 

Burgemeester 

(Hoofdstuk 8 Cao Gemeenten) 

 

Gemeentesecretaris Teammanager  

Opstellen persoonlijk ontwikkelplan en 

het maken van concrete afspraken over 

de uitvoering.  

College  

Burgemeester  

Hoofdstuk 8 cao Gemeenten 

 

Gemeentesecretaris Teammanager  
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Bevoegdheid 

 

Bevoegd orgaan (grondslag) 
 

Volmacht  aan (Onder) Volmacht  aan Samenvatting clausulering 
en/of instructie 

Houden van functionerings- en/of 

beoordelingsgesprek, verslaglegging en 

vaststellen beoordeling en verslag 

functioneringsgesprek. 

College 

Burgemeester 

Regeling 

Personeelsbeoordeling in het 

Personeelshandboek van de 

gemeente Houten. 

 

Gemeentesecretaris 

 

Teammanager 

 met uitzondering van vaststelling 

beoordeling 

 

Besluit tot schorsing, op non-

actiefstelling en ontzeggen toegang 

werkplek. 

College 

Burgemeester 

Hoofdstuk 11 Cao Gemeenten 

 

Gemeentesecretaris   

Besluit tot starten verbetertraject en het 

vervolgens opvolgen van het 

verbetertraject disfunctioneren. 

College 

Burgemeester 

Hoofdstuk 9 cao Gemeenten 

in combinatie met artikel 7:671 

BW 

Gemeentesecretaris  Noodzakelijk indien op deze 

grondslag gekomen moet 

worden tot beëindiging van de 

arbeidsovereenkomst 

Vaststelling regeling met aanvullende 

afspraken over van werk naar werk 

traject en besluitvorming van afspraken 

in het kader van het van werk naar werk 

traject en afspraken in het kader van de 

beëindiging van het van werk naar werk 

traject.  

 

 

 

 

 

 

 

College 

Burgemeester 

Hoofdstuk 9 cao Gemeenten 

Gemeentesecretaris   
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Bevoegdheid 

 

Bevoegd orgaan (grondslag) 
 

Volmacht  aan (Onder) Volmacht  aan Samenvatting clausulering 
en/of instructie 

Besluitvorming in het kader van 

beëindiging van de 

arbeidsovereenkomst in geval van: 

einde van werk naar werk traject, 

tussentijdse beëindiging van werk naar 

werk traject, disfunctioneren, verstoorde 

verhoudingen, dringende reden voor 

ontslag op staande voet of anderszins. 

Met ingang van besluitvorming tot het 

starten van overleg aangaande de 

beëindiging van de 

arbeidsovereenkomst, het starten van 

een procedure om te komen tot 

beëindiging van de 

arbeidsovereenkomst en de afkoop van 

uitkeringen.  

 

College 

Burgemeester 

Hoofdstuk 2, 7 en 9 cao 

Gemeenten in combinatie met 

het bepaalde in artikel 7:671 

BW. 

Gemeentesecretaris   

Het toekennen van een aanvullende, 

nawettelijke of reparatieuitkering en 

eventueel toepasselijke sancties. 

College 

Burgemeester 

Hoofdstuk 10 Cao Gemeenten 

 

Gemeentesecretaris  Uitbesteed aan Loyalis 

Besluitvorming in het kader van de 

afwikkeling van het  dienstverband 

inclusief het toekennen van de 

transitievergoeding 

College 

Burgemeester 

Hoofdstuk 2 en 3 Cao 

Gemeenten in combinatie met 

het bepaalde in artikel 7:671 

BW 

 

 

 

Gemeentesecretaris   
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Bevoegdheid 

 

Bevoegd orgaan (grondslag) 
 

Volmacht  aan (Onder) Volmacht  aan Samenvatting clausulering 
en/of instructie 

Het toekennen van een 

overlijdensuitkering.  

 

College 

Burgemeester 

Hoofdstuk 10 Cao Gemeenten 

 

Gemeentesecretaris   

Het toekennen van een bijzondere 

uitkering in het geval van ontslag of 

definitieve herplaatsing bij minder dan 

35% arbeidsongeschikt.  

 

College 

Burgemeester 

Hoofdstuk 10 Cao Gemeenten 

Gemeentesecretaris   

Aanwijzen functies waarbij dienstkleding 

dragen verplicht is en vaststellen 

regeling over geven, reinigen en 

herstellen van kleding.  

 

College 

Burgemeester 

Hoofdstuk 11 Cao Gemeenten 

Gemeentesecretaris: 

 

Teammanager voor: 

Vergoeden kosten reinigen en 

herstellen kleding 

 

 

 
 


