Mandaatbesluit beschermd wonen en opvang
Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Oost
Gelre, ieder voor wat betreft hun bevoegdheden;
overwegende:
dat de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (hierna: de Wet) de gemeenten de opdracht
geeft zorg te dragen voor maatschappelijke ondersteuning, waaronder onder meer het bieden
van beschermd wonen en opvang wordt verstaan;
dat de Wet voor het bieden van beschermd wonen en opvang geen formeel onderscheid meer
kent tussen centrumgemeenten en regiogemeenten;
dat voor beschermd wonen en opvang tussen het Rijk en de VNG is afgesproken dat er wordt
gewerkt met een constructie van centrumgemeente en aangesloten regiogemeenten, en dat
de middelen hiervoor voorlopig worden toegekend aan de centrumgemeenten;
dat de centrumgemeente Doetinchem de haar in dit mandaatbesluit toegekende
bevoegdheden zal uitoefenen conform een mede met de regiogemeenten vastgesteld
samenwerkingsconvenant en volgens de door de colleges van de centrumgemeente en/of
regiogemeenten vast te stellen beleidsregels beschermd wonen;
dat de colleges van de regiogemeenten een schriftelijk mandaat moeten geven om het college
van burgemeester en wethouders van de centrumgemeente Doetinchem bevoegd te maken
om, namens hen, besluiten te nemen inzake beschermd wonen en opvang;
gelet op afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;
gelet op artikel 2.3.2 en verder van de Wet;
besluit:
Artikel 1. Mandaat, volmacht en machtiging
Mandaat, volmacht en machtiging te verlenen aan het college van burgemeester en
wethouders en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, ieder voor zover het zijn
bevoegdheid betreft, voor het uitoefenen van de volgende bevoegdheden:
-

het bepalen van de toekenning, het afgeven van de beschikkingen en het verstrekken
van de voorziening beschermd wonen en opvang;
het uitoefenen van alle bevoegdheden die in de Wet of de Verordening aan het college
zijn toegekend, voor zover zij betrekking hebben op beschermd wonen en opvang;
het nemen van een beslissing op bezwaar, voor zover het bezwaar is gericht tegen een
besluit dat betrekking heeft op beschermd wonen en opvang;
het nemen van besluiten, voor zover deze betrekking hebben op verzoeken op grond
van de Wet openbaarheid van bestuur of verzoeken om inzage en correctie of
uitoefenen van het recht op verzet op grond van de Wet bescherming
persoonsgegevens, en deze verzoeken betrekking hebben op informatie over

-

-

-

-

-

beschermd wonen en opvang die feitelijk berust onder de centrumgemeente
Doetinchem;
het nemen van een beslissing op bezwaar voor zover het bezwaar is gericht tegen een
besluit op grond van de Wob of de Wbp dat is genomen krachtens dit besluit;
het vertegenwoordigen van het college van burgemeester en wethouders in
bestuursrechtelijke procedures bij de Bezwaarschriftencommissie, de rechtbanken, de
Centrale Raad van Beroep en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
dan wel andere rechtelijke instanties, voor zover deze betrekking hebben op
beschermd wonen en opvang, alsmede het voeren van verweer en het verrichten van
proceshandelingen waaronder het indienen van een verweerschrift;
het uitoefenen van de bevoegdheid tot het namens het college vragen van een
voorlopige voorziening, het instellen van een kort geding, de voeging in strafzaken,
civiele procedures en het instellen van (hoger) beroep;
het behandelen van klachten over de wijze waarop het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Doetinchem of een onder haar verantwoordelijkheid
werkzaam persoon zich bij de uitvoering van dit besluit heeft gedragen;
het uitvoeren van toezicht op de naleving van wat bij of krachtens de Wet of de
Verordening is geregeld ten behoeve van beschermd wonen en opvang;
het besluiten tot het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten met betrekking
tot de inkoop van maatwerkvoorzieningen op het terrein van beschermd wonen en
opvang;
het nemen van besluiten omtrent subsidieverstrekking aan de aanbieders van
beschermd wonen en opvang.

Artikel 2. Ondermandaat, -volmacht en -machtiging
Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente
Doetinchem, ieder voor wat zijn bevoegdheid betreft, zijn bevoegd ondermandaat, -volmacht
en -machtiging te verlenen van de in dit besluit genoemde bevoegdheden.
Artikel 3. Overige bepalingen
1. Dit besluit treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015.
2. Dit besluit wordt aangehaald als het Mandaatbesluit beschermd wonen en opvang.
Aldus vastgesteld in de vergadering van 31 mei 2016 te Lichtenvoorde,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Oost Gelre,
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