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Gemeenteblad 
 

van de gemeente Tubbergen 
 

 

Jaargang: 2015 
 

Nummer:  20 
 

Uitgifte:     5 maart 2015 
 

 

Bekendmaking van het besluit van het college van burgemeester en wethou-
ders van 11 december 2014  tot vaststelling van het Mandaatbesluit sociale 
zekerheid Dinkelland-Tubbergen-Almelo. 
 

 
 

Mandaatbesluit sociale zekerheid 
Dinkelland-Tubbergen-Almelo 

 
Artikel 1 
In dit besluit wordt verstaan onder: 
a. burgemeesters: de burgemeester van Dinkelland en de burgemeester van Tubbergen, ieder voor 

zover het zijn bevoegdheden betreft; 
b. colleges: het college van burgemeester en wethouders van Dinkelland en het college van burge-

meester en wethouders  van Tubbergen, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; 
c. gemeenten: de gemeente Dinkelland en de gemeente Tubbergen, ieder afzonderlijk; 
d. Ioaw: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers; 
e. Ioaz: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandi-

gen; 
f. Wi: Wet inburgering. 
 
Artikel 2 
1. De colleges mandateren aan het college van Almelo de hun toekomende bevoegdheden tot het 

nemen van besluiten – op aanvraag dan wel ambtshalve – en machtigen het college van Almelo 
tot het verrichten van feitelijke handelingen, ter voorbereiding op en uitvoering van  
a. de Participatiewet,  
b. de Ioaw, 
c. de Ioaz, 
d. de Wi  
e. het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen, voor zover dit niet is opgedragen aan het ROZ te 

Hengelo; 
f. de met deze wetten of de uitvoering van deze wetten samenhangende wetgeving, waaronder 

de Wet openbaarheid van bestuur en de Wet bescherming persoonsgegevens, zoals deze 
wetten en deze wetgeving nu luiden of zoals die nader zullen komen te luiden. 

2. De in het eerste lid bedoelde bevoegdheden omvatten mede de bevoegdheid te beslissen op be-
zwaarschriften en te beslissen tot het instellen van hoger beroep tegen uitspraken van de recht-
bank. 

3. De colleges machtigen het college van burgemeester en wethouders van Almelo, met recht van 
substitutie, om hen in rechte te vertegenwoordigen voor zover het betreft rechtsgedingen die be-
trekking hebben op de in het eerste lid bedoelde uitvoering. 

4. De burgemeesters machtigen de burgemeester van Almelo, met recht van substitutie, om de ge-
meenten in en buiten rechte te vertegenwoordigen voor zover het betreft aangelegenheden die 
betrekking hebben op de in het eerste lid bedoelde uitvoering. 
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5. De colleges en de burgemeesters staan het college van Almelo toe om aan haar ondergeschikte 
personen ondermandaat, ondertekeningsmandaat, ondervolmacht en ondermachtiging te verle-
nen. 

 
Artikel 3 
Bij afwezigheid van de (onder)mandaathouder kunnen de in artikel 2 opgesomde bevoegdheden, in-
dien noodzakelijk voor de voortgang van de werkzaamheden en gelet op de aard van de bevoegd-
heid, worden uitgeoefend door de medewerker die hem normaliter vervangt of kan vervangen; een en 
ander ter beoordeling van de direct leidinggevende van de betrokken (onder)mandaathouder. 
 
Artikel 4  
1.  Een krachtens (onder)mandaat genomen besluit moet vermelden dat het besluit namens het col-

lege van burgemeester en wethouders van Dinkelland dan wel Tubbergen is genomen. Dit moet 
uit de volgende ondertekening blijken: 
a.  voor Dinkelland: 

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dinkelland, 
(functie (onder)mandaathouder) van de gemeente Almelo, 
Handtekening 

 
 

Naam (onder)mandaathouder. 
b. voor Tubbergen: 

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbergen, 
(functie (onder)mandaathouder) van de gemeente Almelo, 
Handtekening 
 
 
Naam (onder)mandaathouder. 

2.  De vertegenwoordiging van de gemeenten krachtens (onder)volmacht dan wel (onder)machtiging, 
moet vermelden dat deze namens de gemeente Dinkelland dan wel Tubbergen wordt verricht. De 
vertegenwoordiging moet uit de volgende ondertekening blijken: 
a. voor Dinkelland: 

Namens de gemeente Dinkelland, 
(functie (onder)gemachtigde) van de gemeente Almelo, 
Handtekening 

 
 

Naam (onder)gevolmachtigde, gemachtigde. 
b. voor Tubbergen: 

Namens de gemeente Tubbergen, 
(functie (onder)gemachtigde) van de gemeente Almelo, 
Handtekening 

 
 

Naam (onder)gevolmachtigde, gemachtigde. 
 
Artikel 5 
Ingeval van ondermandaat en indien in concrete gevallen een apart mandaatbesluit wordt genomen, 
zijn de bepalingen van dit besluit van overeenkomstige toepassing. 
 
Artikel 6 
Dit besluit is van toepassing op de door het college en de burgemeester van Almelo verstrekte (on-
der)mandaten en (onder)machtigingen ten aanzien van in artikel 2 opgenomen hen overeenkomstig 
toekomende bevoegdheden.  
 
Artikel 7 
Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop het is bekend gemaakt en heeft terugwerkende 
kracht tot 1 januari 2015. 
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Artikel 8 
1. Dit besluit kan worden aangehaald als Mandaatbesluit sociale zekerheid Dinkelland-

Tubbergen-Almelo. 
2. Met dit besluit vervalt het Mandaatbesluit Tubbergen - Almelo 2011.  
3. Het Mandaatbesluit Noaberkracht Dinkelland Tubbergen blijft buiten toepassing voor zover het 

betreft in dit besluit opgenomen bevoegdheden. 
 
 
Dinkelland, datum: 11 december 2014 
 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DINKELLAND, 
de loco-secretaris,  de burgemeester, 
E.M. Grobben,  mr. R.S. Cazemier 
 
DE BURGEMEESTER VAN DINKELLAND, 
mr. R.S. Cazemier 
 
 
Tubbergen, datum: 11 december 2014 
 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN TUBBERGEN, 
de secretaris, de burgemeester, 
drs. ing. G.B.J. Mensink, mr. M.K.M. Stegers 
 
DE BURGEMEESTER VAN TUBBERGEN, 
mr. M.K.M. Stegers 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Almelo stemmen 
ingevolge artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht in met de opgedragen bevoegdheden. 
 
Almelo,  datum: 11 december 2014 
 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ALMELO, 
de secretaris,  de burgemeester, 
G.A. De Haan, W.P.M. Urlings 
 
 
DE BURGEMEESTER VAN ALMELO, 
W.P.M. Urlings 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit gemeenteblad is uitgegeven door 
burgemeester en wethouders van Tubbergen 
de secretaris, de burgemeester, 

 

 
drs. ing. G.B.J. Mensink mr. M. K.M. Stegers 
 


