OPENBARE BESLUITENLIJST
Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede
van 7 augustus 2018

Aanwezig:

G.O. van Veldhuizen, burgemeester (G)
J.W. Kradolfer, gemeentesecretaris (H)
E.A. Smit (H), loco-gemeentesecretaris

Afwezig:

N. van den Berg (B)
E. Eerenberg (C)
J.B. Diepemaat (D)
J. Kampman (E)
J.C.R. van Houdt (F)

Bespreekstukken

1.G. Mandaatverlening besluit voeren rechtsgedingen aan gemeenteadvocaat - art. 160, lid 1 onder f
Gemeenterwet (B&W); opdracht vertegenwoordiging gemeente in rechtsgedingen - art. 171, lid 2
Gemeentewet (Bgm).
Openbaar
Besluit:
College:
1a. Bij bijzonder mandaatbesluit mandaat verlenen aan de gemeenteadvocaat om namens het college te besluiten
namens de (publiekrechtelijke rechtspersoon) “Gemeente Enschede” rechtsgedingen te voeren of handelingen
ter voorbereiding daarop te verrichten als bedoeld in artikel 160 lid 1, onder f van de Gemeentewet (Gemwet).
1b. Bij politiek-bestuurlijk majeure zaken vooraf afstemmen met de verantwoordelijk (betrokken)
portefeuillehouder.
Overeenkomstig bijgevoegd conceptbesluit.
Burgemeester:
2. De gemeenteadvocaat op te dragen de gemeente Enschede in rechte te vertegenwoordigen als bedoeld in
artikel 171, lid 2 van de Gemwet bij rechtsgedingen overeenkomstig bijgevoegd conceptbesluit.
Cf, inclusief aanpassing, mandaat aan burgemeester Van Veldhuizen.
Kernboodschap:
Het college van b&w is bevoegd namens de gemeente te besluiten tot het voeren van rechtsgedingen etc. Die
bevoegdheid is niet gemandateerd in het Mandaatbesluit 2018.Voor elk te voeren rechtsgeding dient en besluit
te worden genomen door het college zelf. De gemeente heeft een eigen advocaat in dienst. Uit pragmatisch
oogpunt is het wenselijk de eigen advocaat de bevoegdheid te verlenen namens het college te besluiten tot het
voeren van rechtsgedingen en de daarbij uit te voeren handelingen te verrichten (art. 160, lid 1 onder f Gemwet)
en de formele vertegenwoordiging (art. 171, lid 1 Gewet) van de gemeente in dat kader door de burgemeester
op te dragen (art. 171, lid 2 Gemwet) aan de gemeenteadvocaat. Bij politiek-bestuurlijk majeure zaken vooraf af
te stemmen met verantwoordelijk (betrokken) portefeuillehouder.
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Vaste agendapunten
2. Vaststellen (openbare/niet openbare) besluitenlijst
3. Afsprakenlijst en memorandum
4. Representatielijst
5. Rondvraag
6. Collegiale consultatie

***
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