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Besluit mandaat, volmacht en machtiging Scheldestromen 
waterschap Scheldestromen 

Algemeen 

Artikel 1 

In dit besluit wordt verstaan onder: 
a. mandaat: de bevoegdheid om in naam van het dagelijks bestuur publiekrechtelijke en 

privaatrechtelijke besluiten te nemen en te ondertekenen; 
b. volmacht: de bevoegdheid om het waterschap Scheldestromen buiten rechte te 

vertegenwoordigen bij het vastleggen van privaatrechtelijke rechtshandelingen voortvloei
ende uit krachtens mandaat genomen besluiten; 

c. machtiging: de bevoegdheid om handelingen te verrichten die noch een besluit noch een 
privaatrechtelijke rechtshandeling zijn; 

d. medewerkers, afdelingshoofden en directeuren: de medewerkers, afdelingshoofden en 
directeuren werkzaam bij waterschap Scheldestromen; 

e. secretaris-directeur: de (interim) secretaris-algemeen directeur van waterschap Schel
destromen. 

Afdeling I: Mandatering van bevoegdheden 

Artikel 2 

1. De secretaris-directeur wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend ter zake van de 
producten en activiteiten genoemd in het bij dit besluit behorende overzicht. 

2. De secretaris-directeur wordt mandaat verleend ter zake van het ter beschikking stellen 
van investeringskredieten, die door de algemene vergadering aan het dagelijks bestuur 
zijn overgedragen. 

3. De secretaris-directeur is bevoegd financiële verplichtingen voor het waterschap Schel
destromen jegens derden aan te gaan met betrekking tot de in de begroting opgenomen 
exploitatiebedragen alsmede voor de investeringskredieten die door de algemene verga
dering beschikbaar zijn gesteld danwei waarvoor de bevoegdheid tot het beschikbaar 
stellen aan het dagelijks bestuur is overgedragen. 

4. Het mandaat omvat mede de bevoegdheid tot het wijzigen van het bij dit besluit 
behorende overzicht van producten en activiteiten en het vaststellen en wijzigen van 
beleidsregels met betrekking tot het budgetbeheer. 

5. De uitoefening van de bevoegdheden in het kader van dit besluit geschieden met inacht
neming van de vigerende wet- en regelgeving. 

Artikel 3 

1. De secretaris-directeur is bevoegd de aan hem opgedragen bevoegdheden door te mandate
ren (ondermandaat) aan de directeuren, afdelingshoofden en de daaronder ressorterende 
medewerkers. De secretaris-directeur is bevoegd budgethouders aan te wijzen. 

2. Ondermandaat doet geen afbreuk aan de voor de organisatie vastgelegde verantwoor
dingslijnen. 

3. Op ondermandaat zijn de bepalingen van dit besluit van overeenkomstige toepassing. 



4. Ingeval van afwezigheid van de gemandateerde, worden de bevoegdheden uitgeoefend 
door de door de secretaris-directeur aangewezen plaatsvervanger. 

Afdeling II: Toepassing van het mandaat 

Artikel 4 

1. De mandaatverlening geldt niet voor de bevoegdheid tot: 
a. het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften; 
b. het vaststellen van beleidsregels, onverminderd het bepaalde in artikel 2, lid 3; 
c. het beslissen over bestuursdwang, dwangsom en bestuurlijke boete; 
d. het beslissen op een bezwaarschrift of beroepschrift. 

Artikel 5 

1. De gemandateerde legt stukken die beleidsaspecten bezitten ter nadere besluitvorming 
voor aan het bestuursorgaan. 

2. Stukken worden geacht beleidsaspecten te bevatten indien: 
a. die zouden leiden tot een afwijking of aanvulling van een eerder vastgelegde 

beleidslijn; 
b. afdoening daarvan niet voorziene financiële of andere belangrijke consequenties 

heeft; 
c. dit door of namens het bestuursorgaan is kenbaar gemaakt. 

Artikel 6 

1. Krachtens mandaat genomen besluiten vermelden aan het slot: 
"Namens het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen," 
gevolgd door de handtekening, naam en functieaanduiding van de betrokken gemanda
teerde. 

2. Een document waarin een privaatrechtelijke rechtshandeling wordt vastgelegd namens de 
rechtspersoon waterschap Scheldestromen, vermeldt aan het slot: 
"Het waterschap Scheldestromen, ten deze vertegenwoordigd door," 
gevolgd door de handtekening, naam en functieaanduiding van de betrokken gemanda
teerde. 

3. Een document waarin geen publiekrechtelijk besluit of een privaatrechtelijke rechtshan
deling wordt vastgelegd, vermeldt aan het slot de handtekening, naam en functieaandui
ding van de betrokken gemandateerde. 

Artikel 7 

1. Dit besluit inclusief de bijlagen wordt opgenomen in een mandaatregister van waterschap 
Scheldestromen. 

2. Het mandaatregister is openbaar en ligt ter inzage bij de afdeling Juridische Zaken en 
Handhaving. 



Afdeling III: Slotbepalingen 

Artikel 8 

1. De bij of krachtens dit besluit geldende mandaten worden geacht te zijn gewijzigd voor 
zoveel en op het tijdstip dat de hierin bedoelde wetten, regelingen, beschikkingen en 
verordeningen zijn gewijzigd. 

2. Op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit worden het Mandaatbesluit water
schap Zeeuws-Vlaanderen 2010 en het Mandaatbesluit waterschap Zeeuwse Eilanden 2010 
ingetrokken. De krachtens vorengenoemde mandaatbesluiten voor investeringskredieten 
aangewezen budgethouders behouden hun mandaat. Het mandaat wordt geacht krach
tens onderhavig mandaatbesluit (Besluit Mandaat, Volmacht en Machtiging waterschap 
Scheldestromen 2011) met de hierbij behorende bevoegdheden en beperkingen te zijn 
verleend. 

3. Het besluit treedt in werking op 1 januari 2011. 
4. Dit besluit kan worden aangehaald als "Besluit Mandaat, Volmacht en Machtiging water

schap Scheldestromen 2011". 

Vastgesteld door het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen op 19 januari 2011 

het dagelijks bestuur van 
waterschap Scheldestromen, 

mr. drs. J.A. de Visser, ,̂ »-sä£S*""̂  
interim secretaris-algemeen directeur 

mr. drs. A.^.G. Poppelaars, 
interim-dijkgraaf 

Vastgesteld door de dijkgraaf van waterschap Scheldestromen op 19 januari 2011 

mr. drs. A.J.G. Poppelaars, 
interim-dijkgraaf 



Overzicht ten behoeve van plaatsvervangend (onder)mandaat d.d. 1 januari 2011 

Stafafdelingen 
PO 

CB 

FBA 

Primaire Afdelingen 
BWB 

BWW 
BOWB 

BOWW 

Zl 

MB 

IB 

BI 

JZH 

Ondersteunende afdelingen 
FB 

IGA 

Afdelingshoofd 
Hans Tuinhof 

Sandra Minneboo 

Ko Nieskens 

Jan Auke van Werkum 

Piet Stouten 
Thijs Goossen 

Pieter van der Meulen 

Leo Kasse 

Peter Blanker 

Kees Minderhoud 

Arjen Meeuwsen 

Paul Boussen 

Luciën de Maat 

Frans van der Maas 

Plaatsvervanger (onder)mandaat 
Gerard de Koek 
Mare Hageman 
Linda van Dijke 
Danielle Steijn-Laing 
Ronald Coppoolse 
Henny Stroo 

Lidwien Willemse 
Kees Steur 
Albert Veraart 
André Mannessen 
Henk Willemsen 
Kees de Witte 
Ron de Nood 
Martin Stroo 
Jan Quist 
Peter Janse 
Paul van Gils 
Jo Nieuwlands 
Rijk Joosse 
Pieter Meeuwse 
Wilco Franken 
Loek Versluijs 
Jan Vervaet 
Michiel Pouwer 
Cees Bertijn 
Coen HoUemans 
Geert Boekema 
Frank Wessel 
Jan Schrier 
Berend van Dalen 
Caroline van Gaaien 
Ad Vos 

Loes Rotter 
Kees Sanderse 
Jaap Kaland 
Johan van Cranenburg 

Registratienr. 1002147 



Scheidestromen 

De secretaris-algemeen directeur van waterschap Scheidestromen; 

Gelet op het bepaalde in artikel 3 lid 1 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging 
(Registratienr. 1007430); 

Besluit: 

I. de aan hem opgedragen bevoegdheden met betrekking tot de producten en activiteiten 
zoals genoemd in het Overzicht Mandaatverlening (Registratienr. 1007370) door te 
mandateren (ondermandaat) aan de directeuren, afdelingshoofden en de daaronder 
ressorterende medewerkers, een en ander zoals in dit overzicht is aangegeven; 

II. het onder I genoemde besluit op te nemen in het Mandaatregister; 

III. dit besluit treedt in werking op 1 januari 2011. 

Vastgesteld op 26 januari 2011; 

namens het dagelijks bestuur 
van waterschap Scheldestromen, 

mr. drs. J.A. de Visser *<£"" 
interim secretaris-algemeen directeur 

Registratienr. 2011002281 



Scheidestromen 

Het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen; 

Besluit: 

I. mandaat te verlenen aan de dijkgraaf en secretaris-algemeen directeur van waterschap 
Scheldestromen tesamen, voor het aangaan van geldleningen; 

II. het aangaan van een dergelijke geldlening dient door de dijkgraaf danwei de secreta
ris-algemeen directeur van waterschap Scheldestromen in de eerstvolgende vergade
ring van het dagelijks bestuur aan het dagelijks bestuur te worden meegedeeld; 

III. het onder I genoemde besluit op te nemen in het Mandaatregister; 

IV. dit besluit treedt in werking op 1 januari 2011. 

Vastgesteld door het dagelijks bestuur voornoemd op 19 januari 2011, 

het dagelijks bestuur van 
waterschap Scheldestromen 

mr. drs. J.A. de Visset, rnr.dfs. A.JIG. Poppelaars, 
interim secr§taffsralgemeen directeur dijkgraaf 
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