
Besluit deelname Samenwerkingsovereenkomst Zaanstreek – Waterland en 
verlenen van mandaat en volmacht 

 
Het college van burgemeester en wethouders alsmede de burgemeester van de gemeente ….  
 
Ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft; 
 
Overwegende dat: 

 De gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, 
Wormerland en Zaanstad de bestuurlijke netwerksamenwerking Zaanstreek  - Waterland 
vormen 

 Genoemde gemeenten graag gezamenlijk uitvoering willen geven aan de uitvoering van de 
Samenwerkingsagenda Zaanstreek – Waterland 

 De gemeenten overeen zijn gekomen dat de gemeente Zaanstad namens de samenwerkende 
gemeenten zal optreden als opdrachtgever/ penvoerder  van werkzaamheden en activiteiten 

 Door de samenwerkende gemeenten daartoe mandaat en volmacht aan resp. het college c.q. 
de burgemeester van Zaanstad verleend dient te worden.  

 
Gelet op, 

- artikel 160, eerste lid onder e en f Gemeentewet, 
- artikel 171 Gemeentewet, en 
- afdeling 10.1.1 Algemene wet bestuursrecht; 

 
Besluiten: 

1. Deel te nemen aan de Samenwerkingsovereenkomst Zaanstreek – Waterland met 
inkoopcode 201421.8380.01 

2. Aan het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de 
gemeente Zaanstad mandaat c.q. volmacht te verlenen voor opdrachten en het nemen van 
daarbij behorende besluiten, waaronder , indien van toepassing, het besluiten tot de 
voorlopige en definitieve gunning en het besluiten op de deelnameverzoeken. 

3. Aan het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de 
gemeente Zaanstad mandaat c.q. volmacht te verlenen om in het geval van een juridisch 
geschil over opdrachten bedoeld in de Samenwerkingsovereenkomst Zaanstreek – 
Waterland verweer te voeren, waarbij de kosten van de procedure evenredig worden 
verdeeld over de samenwerkende gemeenten. Indien het een zaak betreft met een kennelijk 
aanmerkelijk financieel of rechtspositioneel belang, oefent het college/burgemeester van de 
gemeente Zaanstad deze bevoegdheid niet uit dan na verkregen instemming van de 
mandaat/volmachtgever. Het college/burgemeester van de gemeente Zaanstad is in dat 
geval wel bevoegd om vooruitlopend hierop zo nodig voorlopig verweer, hoger beroep of 
cassatie in te stellen. 

4. Het verlenen van ondermandaat en ondervolmacht door het college van burgemeester en 
wethouders c.q. burgemeester van de gemeente Zaanstad aan medewerkers van de 
gemeente Zaanstad toe te staan. 

 
 
Gemeente […..], 
 
 
burgemeester en wethouders van [……], handelend als bevoegd bestuursorgaan,  
 
 
[naam], burgemeester 



 
 
en 
 
[naam], gemeentesecretaris 
 
 
 
[plaatsnaam, datum] 

 
 
alsmede namens de burgemeester handelend als vertegenwoordiger van de gemeente … 
 
 
[naam], burgemeester 




