SNELLE BESCHIKKING
Notitie ten behoeve van de POC-bijeenkomst op 28 mei 2010.
Ongeveer een jaar geleden heeft het FSU een voorlichtingsbijeenkomst gehouden in de wijk
Heechterp/Schieringen in Leeuwarden. Daarbij was een medewerker van de sociale dienst aanwezig.
De bezoekers/cliënten konden ter plekke met behulp van de spreekuurhouders formulieren invullen
voor een inkomensvoorziening (zoals bijzondere bijstand en langdurigheidstoeslag). Dat formulier
werd ter plekke beoordeeld door de betreffende medewerker van de sociale dienst van gemeente
Leeuwarden. Na een check op de gegevens kon de medewerker vaststellen dat de client volgens hem
in aanmerking kwam voor een voorziening en verstrekte direct een beschikking aan de cliënt. Aldus de
melding van Nanne de Jong op de POC-bijeenkomst op 26 maart j.l.
Besloten werd dat het FSU informatie over deze versnelde procedure zou toesturen aan de
cliëntenraden.
Het FSU dacht in eerste instantie dat er een vorm van pro forma beschikking bestond waarbij men
direct een voorlopige beschikking kon krijgen na een aanvraag van inkomensvoorzieningen bij de
gemeente Leeuwarden. Na onderzoek blijkt nu dat deze vorm niet door de wet is geregeld. De
medewerker kon direct een beschikking overhandigen omdat deze daarvoor een mandaat had
gekregen van het college van B&W!
(Pro forma komt uit een Latijnse uitdrukkingsbetekenis, „als kwestie van vorm“. Zijn betekenis hangt
van de context af waarin het wordt gebruikt. Het begrip pro forma wordt echter vaak gebruikt in de
betekenis van ‘voorlopig of onder voorbehoud’. Met pro forma worden in gerechtelijke procedures
wettelijke uitspraken bedoeld die het proces vergemakkelijken en versnellen).
Een medewerker van de sociale dienst kan niet zomaar een beschikking verlenen die anders door het
College van B&W gegeven moet worden. Daarvoor moet hij bevoegd zijn om in naam van het
College van B&W te handelen. Dat heet ‘mandaat’ en is wettelijk geregeld in de Algemene Wet
Bestuursrecht (AWB). In art.10:1 van de AWB is de bevoegdheid geregeld om in naam van een
bestuursorgaan besluiten te nemen. In dit geval is het College van B&W de mandaatgever en de
kwaliteitsmedewerker van de sociale dienst is de gemandateerde. Het College van B&W mag
ingevolge art. 10:3 van de AWB de kwaliteitsmedewerker van de sociale dienst een mandaat
verlenen zonder daarbij de eigen bevoegdheid te verliezen. In art. 10:2 van AWB wordt uitgelegd dat
een beschikking gegeven door de gemandateerde (medewerkers sociale dienst) geldt als een
beschikking gegeven door de mandaatgever (College van B&W). In art. 10:6 van AWB wordt de
informatie en inlichting tussen mandaatgever en gemandateerde onderling geregeld.
De beschikking werd ter plekke overhandigd ingevolge art. 1:3 lid 2 van de Algemene Wet
Bestuursrecht (AWB), “een besluit dat niet van algemene strekking is, met inbegrip van de afwijzing
van een aanvraag daarvan”. De beschikking heeft alleen betrekking op de belanghebbende volgens
art.1:2 van de AWB, “degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken”.
Conclusie:
Als sprake is van een individuele aanvraag en toekenning van een voorziening dan kan het College
van B&W de bevoegdheid om te beslissen en een beschikking af te geven overdragen aan een
ambtenaar. Deze krijgt dan het formele mandaat om de beschikking op te stellen en af te geven aan de
aanvrager/belanghebbende. Alle Friese gemeenten en intergemeentelijke bestuursorganen kunnen deze
procedure volgen en daarmee versneld besluiten nemen!
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