WMO-MANDAAT AAN GEMEENTE GIESSENLANDEN
Onderwerp:
Verlening beslissings- en ondertekeningsmandaat aan de gemeente Giessenlanden ten behoeve van de
afhandeling van Wmo-aanvragen
Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam;
Gelet op de samenwerking in het kader van de administratieve uitvoering van de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning ingaande d.d. 1 januari 2007 en het door beide colleges vastgestelde Bedrijfsplan lokale
loketten en de uitvoeringsorganisatie in de regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden d.d. juni 2006;
Gelet op de gemeentelijke verordening maatschappelijke ondersteuning 2007 van de gemeente HardinxveldGiessendam;
Gelet op artikel 3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning;
Gelet op artikel 13 tweede lid van de Wegenverkeerswet (WVW), de artikelen 49 en 55 van het Besluit
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), de artikel 85 en 86 van het Reglement
verkeersregels en de verkeerstekens 1990 (RVV) en de Regeling gehandicaptenparkeerkaart;
Gelet op de artikelen 10:1 tot en met 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);
Besluiten:
vast te stellen het volgende Mandaatbesluit WMO 2007
Artikel 1
Burgemeester en wethouders kennen aan de (senior) medewerker Wet Maatschappelijke Ondersteuning van de
gemeente Giessenlanden en bij diens afwezigheid aan het hoofd van de afdeling Maatschappelijke Zaken van de
gemeente Giessenlanden de bevoegheid toe om namens hen en onder hun verantwoordelijkheid besluiten
ingevolge de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Regeling gehandicaptenparkeerkaart te nemen en te
ondertekenen.
In het mandaat zijn tevens begrepen de afwijzingen, mits dit “ gebonden afwijzingen” zijn. Hiermee wordt
bedoeld dat er geen beoordelingsruimte aanwezig is om de voorziening alsnog toe te kennen.
Artikel 2
Genoemde bevoegdheden gelden niet voor:
•
een toekennend besluit voor een woningaanpassing waarvan de kosten hoger zijn dan € 20.420,00;
•
besluiten waar naar verwachting een precendentwerking vanuit zal gaan c.q. waarvoor de
hardheidsclausule van de verordening moet worden toegepast.
Artikel 3
Burgemeester en wethouders kennen aan de ambtenaren van de gemeente Giessenlanden de bevoegdheid tot
het voeren van de algemene correspondentie met betrekking tot de WMO en de Regeling
gehandicaptenparkeerkaart toe.
Artikel 4
De bevoegdheid tot het behandelen van bezwaarschriften tegen besluiten welke in mandaat worden genomen,
blijft bij het college van de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Dit betekent dat wanneer bezwaarschriften per
abuis naar de gemeente Giessenlanden worden verstuurd deze na ontvangst zo spoedig mogelijk aan de
gemeente Hardinxveld-Giessendam doorgestuurd moeten worden.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2007, mits het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Giessenlanden voor deze datum heeft ingestemd met deze mandaatverlening.
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