
Mandaat- en volmachtbesluit De Connectie

 

Op 30 augustus 2016 hebben het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester besloten

bevoegdheden en volmacht te verlenen aan de directeur en de kwartiermaker van de Bedrijfsvoerings-

organisatie van de gemeenten Arnhem, Renkum en Rheden (De Connectie). Hierdoor kunnen deze

functionarissen overeenkomsten aangaan en betalingen doen.

 

Het Mandaat- en Volmachtbesluit De Connectie treedt in werking de dag na bekendmaking en heeft

terugwerkende kracht tot 1 maart 2016.

 

Inzien

Het Mandaat- en Volmachtbesluit De Connectie kunt u vanaf 5 september 2016 inzien bij loket BWL.

Ook zal het zijn te raadplegen via het ‘Bestuurlijk Informatie Systeem’ op de gemeentelijke website

www.Arnhem.nl De volledige tekst treft u hieronder aan.

 

 

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Arnhem, ieder voor zover het

zijn bevoegdheid betreft;

Gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht en het Burgerlijk wetboek,

 

Overwegende dat:

• de gemeenten Arnhem, Rheden en Renkum eind november 2011 hebben besloten te gaan samen-

werken door kennis en ervaring te bundelen in een gemeenschappelijke regeling;

• de gemeenten op 16 februari 2016 zijn overgegaan tot oprichting van de intergemeentelijke be-

drijfsvoeringsorganisatie (De Connectie) in de vorm van een bedrijfsvoeringsorganisatie op grond

van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

• elke deelnemer zich laat vertegenwoordigen in een periodiek samenkomend bestuur;

• de deelnemers overeen zijn gekomen dat lopende het transitiejaar 2016 geen exploitatie- of inves-

teringsbudgetten overgeheveld worden vanuit de drie deelnemende gemeenten naar De Connectie;

• er binnen Arnhem besloten is tot de oprichting van een tijdelijke organisatie eenheid om de ad-

ministratie en financiële verantwoording van het transitiebudget te regelen;

• het in verband met het operationeel maken van De Connectie noodzakelijk is dat mevrouw

M. Thomas (directeur De Connectie) en de heer R. Hof (kwartiermaker Gem. ICT) de bevoegdheid

krijgen tot het aangaan van privaatrechtelijke rechtshandelingen en volmacht krijgen deze te on-

dertekenen en betalingen te doen, met dien verstande dat de volmacht voor mevrouw M. Thomas

strekt voor zover de verplichting die voor De Connectie wordt aangegaan het bedrag van €

1.000.000,- euro niet te boven gaat en voor de heer R. Hof strekt voor zover de verplichting die

voor De Connectie wordt aangegaan het bedrag van € 25.000,- euro niet te boven gaat;

 

 

Besluit:

I. mevrouw M. Thomas als directeur van De Connectie mandaat en volmacht te verstrekken voor

het aangaan van privaatrechtelijke rechtshandelingen tot een bedrag van € 1.000.000,-;

II. de heer R. Hof mandaat en volmacht te verstrekken voor het aangaan van privaatrechtelijke

rechtshandelingen tot een bedrag van € 25.000,-;
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III. te bepalen dat de functionarissen genoemd onder I en II van de aan hun verleende mandaat en

volmacht uitsluitend gebruik kunnen maken voor zover het aangelegenheden betreft die voort-

vloeien uit de voorbereidingshandelingen voor De Connectie en de gemeenschappelijke regeling

van De Connectie;

IV. te bepalen dat in geval van verschil van inzicht dan wel onduidelijkheid over de reikwijdte van

het mandaat en volmacht de functionarissen genoemd onder I dan wel II in overleg treden met

de clustermanagers Intern Advies en Interne Ondersteuning van de gemeente Arnhem alvorens

de privaatrechtelijke rechtshandeling aan te gaan;

V. dat functionarissen genoemd onder I en II hun mandaat en volmacht uitsluitend kunnen gebruiken

indien het transitiebudget daarin voorziet;

VI. te bepalen dat dit besluit wordt aangehaald als 'Mandaat- en Volmachtbesluit De Connectie';

VII. te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na die waarop het is bekend gemaakt. Het

besluit heeft terugwerkende kracht ten aanzien van elke beslissing, die in de periode van 1 maart

2016 tot de dag van inwerkingtreding is genomen door de directeur van De Connectie of de

kwartiermaker Gem. ICT voor zover hij het mandaat en/of de volmacht aan dit besluit ontleent.

Een dergelijke beslissing is daarmee van rechtswege bekrachtigd;

VIII. te bepalen dat bij de afwezigheid van mevrouw M. Thomas en/of de heer R. Hof, aan wie bij of

krachtens dit besluit mandaat en volmacht is verleend, dit mandaat en volmacht uitgeoefend kan

worden door mevrouw P. Wessels (implementatiemanager De Connectie);

 

Arnhem, 30 augustus 2016

 

De burgemeester en wethouders van Arnhem, De burgemeester van Arnhem

De secretaris, de burgemeester

Drs. H.J. Kaiser
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