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BELEIDSREGEL INVORDERING 2013
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE GRONINGEN EN DE
BURGEMEESTER VAN DE GEMEENTE GRONINGEN IEDER VOOR ZOVER HET ZIJN BEVOEGDHEID
BETREFT,
(BD 13.3513470);
-

gelet op artikel 4:81 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;
gelet op artikel(en) 160, eerste lid, sub e. en f. van de Gemeentewet;

HEBBEN BESLOTEN:
de Beleidsregel invordering 2013 vast te stellen.

Algemeen
Het college en de burgemeester maken gebruik van publiek- en privaatrechtelijke bevoegdheden. Bij
de uitvoering en handhaving hiervan ontstaan regelmatig (rest)vorderingen op wederpartijen. Met invorderingen van deze posten gaan soms meer kosten gemoeid dan de gehele vordering bedraagt. Om
het handelen van de organisatie in dergelijke gevallen te uniformeren is deze beleidsregel opgesteld.

Artikel 1 Begripsbepalingen
In deze beleidsregel worden verstaan onder invorderen: zowel invorderen van openstaande vorderingen
als terugvorderen van onverschuldig verrichtte betalingen;

Artikel 2 Toepassingsbereik
1.

2.

Deze beleidsregel heeft betrekking op vorderingen van de gemeente jegens haar wederpartijen
met uitzondering van vorderingen op grond van:
artikel 7 Wet werk en bijstand;
a.
b.

artikel 13 Invoeringswet Wet werk en bijstand;

c.

artikel 11 Wet investeren in jongeren;

d.

artikel 11 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze
werknemers;

e.

artikel 11 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen;

f.

artikel 23 van de Wet werk en inkomen kunstenaars.

Voor de uitzondering uit lid 1 gelden de beleidsregels Terugvordering SOZAWE 2011 en de Beleidsregel verhaal.

Artikel 3 Invordering
Openstaande vorderingen, zowel privaat- als publiekrechtelijke, worden door middel van een invorderingsbeschikking in alle gevallen ingevorderd.

Artikel 4 Uitzonderingen
Indien uitvoering van deze beleidsregel op grond van de redelijkheid en/of billijkheid tot een onevenredig
bezwarende of ongewenste situatie leidt, kan besloten worden tot niet-invordering.

Artikel 5 Mandaat
Een besluit tot niet-invordering als genoemd onder artikel 4 is door het college gemandateerd aan de
concerndirecteur bedrijfsvoering.

Artikel 6 Inwerkingtreding
Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking.

Artikel 7 Citeertitel
Deze beleidsregel wordt aangehaald als Beleidsregel invordering 2013.
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Gedaan te Groningen in de collegevergadering van 19 februari 2013.

De burgemeester,

dr. J.P. (Peter) Rehwinkel.

De secretaris,

drs. M.A. (Maarten) Ruys.
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