D. Externe mandaten / machtigingen / volmachten
behorend bij het Mandaat-, machtigings- en volmachtbesluit (MMV-besluit)

1.
1.1

Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR)
Toekennen, verminderen en beëindigen van
aanvullende FPU-uitkering (CAR 5a:1 t/m 5a:6)

1.2

Toepassen hoofdstuk 10a CAR (bovenwettelijke
werkloosheidsuitkering)
Individuele ontslaguitkeringen
Toepassen hoofdstuk 11a (suppletieregeling)
Uitvoering verordening, regelende de toekenning
van uitkering en pensioen aan gewezen
wethouders der gemeente Delft en hun
nabestaanden
Verzekeringen
Het voeren van buitengerechtelijke handelingen in
het kader van schadezaken, conform de
polisvoorwaarden.

1.3
1.4
1.5

2.
2.1

3.
3.1

4.
4.1

4.2

5.
5.1

Huisvestingsverordening c.a.
Het beslissen op een aanvraag om
huisvestingsvergunning voor een corporatie
huurwoning (art. 7 en 8).
Aanwijzen toezichthouders
Het aanwijzen van toezichthouders belast met het
toezicht op de naleving van de artikelen 2:17 en
2:19 van de APV vzv betrekking hebbend op de
brandveiligheid.
Het aanwijzen van toezichthouders belast met het
toezicht op de naleving van de volgende
voorschriften:
de Woningwet (daarbij inbegrepen de
Bouwverordening, het Bouwbesluit, Besluit
Brandveilig gebruik bouwwerken en
ministeriële regelingen) voorzover betrekking
hebbend op de brandveiligheid.
de Brandveiligheidsverordening 2010.
Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten
(WGA)
Bevoegdheden inzake re-integratie, toepassing van
sancties op de WGA-uitkering en het in verband
daarmee voeren van bezwaar- en
beroepsprocedures, ten aanzien van de verzekerde
WGA gerechtigden in het algemeen dan wel,per
geval, na het ontslag van de werknemer.
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Stichting fonds vrijwillig vervroegd
uittreden overheidspersoneel (Vutfonds)
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Loyalis Maatwerkadministratie

ondermandaat toegestaan, met
inachtneming van de algemene
voorschriften in de artikelen 1 t/m
8 van het MMV-besluit
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Stichting Pensioenfonds ABP
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De betreffende
verzekeringsmaatschappij waarmee
een overeenkomst is aangegaan

ondermachtiging, ondervolmacht
toegestaan, met inachtneming
van de algemene voorschriften in
de artikelen 1 t/m 8 van het
MMV-besluit
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directeuren Delftse woningcorporaties

Zie college besluit d.d. 23 juli
1996

burg.
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Regionaal brandweercommandant van
de Veiligheidsregio Haaglanden
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Regionaal brandweercommandant van
de Veiligheidsregio Haaglanden
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Loyalis

Met bevoegdheid ondermandaat
te verlenen

5
5.1

Verkeersbesluit Milieuzone Delft
Het verlenen van ontheffingen ten aanzien van een
ingestelde milieuzone, voor zover passend binnen
artikel 4 van het Ontheffingenbeleid milieuzone en
het verrichten van alle benodigde werkzaamheden
ter voorbereiding daarvan.

college

md, mg

Algemeen directeur van Agentschap
NL van het ministerie van
Economische Zaken

