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MOTIE OVERZICHT DELEGATIE- EN
MANDAATBESLUITEN
Datum raadsvergadering: 16 september 2021
Onderwerp: motie vreemd van de orde inzake inzicht in gedelegeerde en gemandateerde
bevoegdheden van de gemeenteraad aan het college.

De gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen in openbare vergadering bijeen op 16 september
2021,

Constaterende dat:
•
•
•
•

De gemeenteraad als hoogste orgaan in de gemeente Vlaardingen velen bevoegdheden heeft
in het nemen van beslissingen;
Deze beslissingen zeer talrijk zijn en vaak direct over de uitvoering van beleid gaan;
Uit praktische overwegingen er in het verleden is besloten om een aantal van deze
bevoegdheden over te dragen aan het college;
Deze bevoegdheden zowel delegatie- als mandaatbesluiten kunnen zijn via een apart
raadsbesluit evenals opgenomen in een verordening;

Overwegende dat:
•
•
•
•

•

Er in het recente verleden al diverse malen vanuit de gemeenteraad gevraagd is naar een
totaal overzicht van deze zogenoemde delegatie- en mandaatbesluiten;
Een totaaloverzicht van delegatie- en mandaatbesluiten vooralsnog ontbreekt;
De informatie die hierover bestaat naar het idee van de gemeenteraad niet volledig is en het
daarmee voor de raad moeilijk is om haar controlerende taak uit te voeren;
De ambtelijke organisatie de informatie wel kan aanleveren, aangezien iedere ambtenaar voor
zichzelf behoort te weten op grond van welk besluit hij of zij namens het college mag nemen
en/ of uitvoeren;
Het zeer wenselijk is om de nieuwe gemeenteraad na de gemeenteraadsverkiezingen van 16
maart volgend jaar van een goede overdracht te voorzien. Dit is daar een onderdeel van;

Verzoekt het college om:
1. De ambtelijke organisatie opdracht, te geven om een overzicht aan te leveren van alle
delegatie- en mandaatbesluiten tussen de gemeenteraad en het college met datum van
inwerkingtreding;
2. Het totaaloverzicht van delegatie- en mandaatbesluiten tussen de gemeenteraad en het
college voor maart 2022 beschikbaar te stellen aan de gemeenteraad van Vlaardingen;
3. Bij elk voorgesteld collegebesluit dat gebaseerd is op een delegatiebesluit en/of mandaat
hiernaar te verwijzen in de besluitenlijst van het college.

en gaat over tot de orde van de dag.
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