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Onderwerp
Delegatie en mandaat
Het Algemeen Bestuur van Waterschap Peel en Maasvallei besluit:
Het 'Bevoegdhedenbesluit Waterschap Peel en Maasvallei 2013' als volgt vast te stellen.
Hoofdstuk 1

Definities

Artikel 1
Definities
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. mandaat: de bevoegdheid van het dagelijks bestuur van het waterschap Peel en Maasvallei
om in naam van het algemeen bestuur van het waterschap Peel en Maasvallei besluiten te
nemen, zoals bedoeld in Hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht;
b. delegatie: de overdracht door het algemeen bestuur van het waterschap Peel en Maasvallei
van de bevoegdheid tot het nemen van besluiten aan het dagelijks bestuur van het
waterschap Peel en Maasvallei, dat deze onder eigen verantwoordelijkheid uitoefent, zoals
bedoeld in Hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht.
c. dagelijkse aangelegenheden van het waterschap: als bedoeld in artikel 84 van de
Waterschapswet; onder andere het besluiten tot het verlenen van opdrachten voor het
uitvoeren van werken en de levering van producten en diensten.
Artikel 2
Delegatie algemeen
1. De bevoegdheid wordt overgedragen om te besluiten tot iedere burgerrechtelijke
rechtshandeling voor zover die:
a. rechtstreeks het uitvoeren beoogt van een besluit van het algemeen bestuur;
b. rechtstreeks samenhangt met de regeling of de bestuurshandeling, die op grond van
een wettelijk voorschrift van het dagelijks bestuur wordt verlangd;
c. nadeel voor het waterschap beoogt te voorkomen of te beperken;
d. dient om te voldoen aan enige uit de wettelijke aansprakelijkheid van het waterschap
voortkomende verplichting.
2. Tot de in het vorige lid bedoelde rechtshandelingen behoren in ieder geval het:
a. verwerven, ruilen, vervreemden of bezwaren van onroerende zaken;
b. aangaan van overeenkomsten tot het bezwaren van onroerende zaken, zowel van het
waterschap als van derden, met zakelijke rechten en ook kwalitatieve rechten en
verplichtingen;
c. aangaan van overeenkomsten tot gebruik van gronden en het treffen van
schaderegelingen en akten van dading.
Artikel 3
Delegatie aanbestedings- en gunningsregeis
De bevoegdheid wordt overgedragen om regels te stellen die bij de aanbesteding en gunning van
werken, leveringen en diensten in acht genomen worden.
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Artikel 4
Delegatie tijdelijk beleggen van middelen
De bevoegdheid wordt overgedragen om te besluiten tot het tijdelijk beleggen van middelen.
Artikel 5
Delegatie geldleningen
De bevoegdheid wordt overgedragen om te besluiten tot het aangaan van geldleningen ter
financiering van de publieke taak.
Artikel 6
Mandaat post onvoorzien
Mandaat wordt gegeven om te besluiten om over de begrotingspost onvoorzien te beschikken.
Artikel 7
Mandaat aanwenden voorziening
Mandaat wordt gegeven om te besluiten tot het aanwenden van een door het algemeen bestuur
getroffen voorziening, voor het doel waarvoor de voorziening beschikbaar is gesteld.
Artikel 8
Mandaat voteren investeringen
1. Mandaat wordt gegeven om te besluiten tot het voteren van een krediet voor de uitvoering van
een projectplan dat het dagelijks bestuur onder mandaat heeft vastgesteld, zoals bedoeld in
artikel 17.
2. Het dagelijks bestuur neemt ieder voteringsbesluit op in de cyclus van bestuursrapportage
aan het algemeen bestuur.
3. Het mandaat reikt níet verder dan een kredietvotering tot maximaal ÎIOVo van het MlP-budget
voor het betreffende project; het onder mandaat voteren van een krediet wordt bij een
overschrijding tot maximaal 10"}*) van het Ml P-projectbudget 2013 in de eerstvolgende
vergadering van het algemeen bestuur ter bekrachtiging voorgelegd.
4. Mandaat wordt gegeven om te besluiten om investeringskredieten, eventueel tussentijds,
administratief af te sluiten;
5. Mandaat wordt gegeven om begrotingsbedragen af- en over te schrijven binnen het
waterschapsbudget op BBP-beleidsproductniveau, ook bekend als administratieve
wijzigingen, voor zover dit niet leidt tot een overschrijding van genoemd budget.
Artikel 9
Delegatie privaatrechtelijke procedures
De bevoegdheid wordt overgedragen om te besluiten of het waterschap als eiser een gerechtelijke
procedure instelt dan wel in de hoedanigheid van gedaagde als verweerder zal optreden, het instellen
van hoger beroep daaronder begrepen, een geschil aan arbitrage zal onderwerpen, bindend advies
zal vragen, dan wel een vaststellingsovereenkomst zal aangaan.
Artikel 10
Mandaat administratiefrechtelijke procedures
Mandaat wordt gegeven om:
a. een beslissing op bezwaarschrift tegen een besluit van het algemeen bestuur te verdagen,
overeenkomstig artikel 7:10 van de Algemene wet bestuursrecht;
b. in geval van beroep, hoger beroep dan wel een verzoek om voorlopige voorziening door
derden bij een bestuursrechter of bestuursorgaan verweer te voeren en verder al datgene te
doen wat voor dat verweer noodzakelijk is, met inbegrip van het voorzien in een machtiging
ter vertegenwoordiging;
c. hoger beroep in te stellen dan wel een verzoek om voorlopige voorziening, naar aanleiding
van een uitspraak van een bestuursrechter of bestuursorgaan in een beroep van een derde
betreffende een besluit van het algemeen bestuur;
d. een bezwaarschrift in te dienen dan wel beroep of hoger beroep in te stellen en het verzoeken
om een voorlopige voorziening, tegen een besluit dat het belang van het waterschap raakt en
verder al datgene te doen wat noodzakelijk is met inbegrip van het voorzien in een machtiging
ter vertegenwoordiging;
e. te beslissen op verzoeken om schadevergoeding in de vorm van nadeelcompensatie.
Artikel 11
Delegatie rechtspositionele bevoegdheden
De bevoegdheid wordt overgedragen tot het nemen van besluiten op basis van de Sectorale
arbeidsvoorwaardenregeling waterschapspersoneel, inclusief besluiten betreffende schadeloosstelling
en vergoeding van kosten aan waterschapspersoneel.
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Artikel 12
Delegatie belangenbehartiging deelname in een rechtspersoon
De bevoegdheid wordt overgedragen tot het behartigen van het waterschapsbelang als deelnemer in
een rechtspersoon.
Artikel 13
Delegatie instemming taakuitbreiding
De bevoegdheid wordt overgedragen om in te stemmen met een besluit van een ander
bestuursorgaan, waarbij een taak aan het waterschap wordt opgedragen of overgedragen, voor zover
die taak niet strijdig is met de waterschapstaak overeenkomstig het Reglement voor het waterschap
Peel en Maasvallei.
Artikel 14
Delegatie Subsidies
De bevoegdheid wordt overgedragen tot het nemen van een besluit inhoudende:
a. het weigeren van subsidie;
b. het verlenen, vaststellen, wijzigen, intrekken, betalen en terugvorderen van subsidie voor
zover in een specifieke begrotingspost hierin is voorzien;
Artikel 15
Delegatie bestuursconvenanten
De bevoegdheid wordt overgedragen tot het aangaan van bestuursconvenanten.
Artikel 16
Delegatie leggers
De bevoegdheid wordt overgedragen tot het wijzigen van de leggers van primaire wateren en
waterkeringen, zoals bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet en artikel 78 van de Waterschapswet.
Artikel 17
Mandaat planvaststelling
1. Mandaat wordt gegeven om projectplannen vast te stellen zoals bedoeld in hoofdstuk 5 van
de Waterwet.
2. Het mandaat wordt gegeven onder de voorwaarde dat:
a. het algemeen bestuur met het vaststellen van de waterschapsbegroting het project
waarop het plan betrekking heeft, aangemerkt heeft als 'overig plan' bij de selectie
tussen 'majeur plan' en 'overig plan'
b. het dagelijks bestuur ieder besluit tot vaststelling opneemt in de cyclus van
bestuursrapportage aan het algemeen bestuur.
Artikel 18
Ondermandaat, volmacht en machtiging
1. Het dagelijks bestuur is bevoegd om bij mandaat verkregen bevoegdheden, via een
ondermandaat zoals bedoeld in artikel 10:9 van de Algemene wet bestuursrecht, op te dragen
aan ambtenaren in dienst van het waterschap.
2. Het dagelijks bestuur is bevoegd om diens bij aparte volmacht of machtiging verkregen
bevoegdheden op te dragen aan ambtenaren in dienst van het waterschap.
Artikel 19
Beperkende voorwaarden
1. De vorige artikelen zijn niet van toepassing als het algemeen bestuur zich bevoegdheden
heeft voorbehouden.
2. Het dagelijks bestuur brengt jaarlijks verslag uit aan het algemeen bestuur over het gebruik
van de gedelegeerde en gemandateerde bevoegdheden.
Artikel 20
Slotbepalingen
1. Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking
2. Dit besluit kan worden aangehaald als 'Bevoegdhedenbesluit Waterschap Peel en Maasvallei
2013'.
3. Het Delegatie- en mandaatbesluit Waterschap Peel en Maasvallei 2004 van 3 november 2004
wordt ingetrokken per datum van het in werkingtreden van het 'Bevoegdhedenbesluit
Waterschap Peel en Maasvallei 2013'.
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Het Algemeen Bestuur neemt dit besluit op basis van de inhoud van het bijbehorende
bestuursvoorstel.
Het Algemeen Bestuur neemt dit besluit op basis van de volgende overwegingen.
1. Een overdracht en opdracht van bevoegdheden van het algemeen bestuur aan het dagelijks
bestuur bevordert een doelmatige en doeltreffende besluitvorming.
2. Het in werking treden van de Aanbestedingswet met bijbehorende uitvoeringsregelingen
maken de koppeling van de aanneemsom aan het al dan niet openbaar aanbesteden
overbodig en leidt tot het bepaalde in artikel 3.
3. Een doelmatig vaststellen en uitvoeren van projectplannen betreffende waterkering en
watersysteem wordt bevorderd met het onder voorwaarden geven van een mandaat aan het
dagelijks bestuur tot planvaststelling zoals bedoeld in hoofdstuk 5 van de Waterwet en voor de
planuitvoering noodzakelijke kredietvotering.
4. Het in te trekken besluit dateert uit 2004; noodzaak bestaat tot een algehele redactionele
aanpassing en het niet langer meer opnemen van bevoegdheden die al bij wet zijn geregeld.

ļŴ.J.M. Eve s
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