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MANDAATBESLUIT BELASTINGAMBTENAREN GEMEENTE DELFZIJL
De concerndirecteur met lijnverantwoordelijkheid voor het onderdeel Publieke Dienstverlening;
Gelet op het aanwijzingsbesluit belastingambtenaren gemeente Delfzijl;
(besluit van 12 januari 2016);
BESLUIT:
I.

het hoofd van de afdeling Belastingen van de Directie Publieke Dienstverlening te mandateren
om namens hem de volgende bevoegdheden uit te oefenen:
uitvoering van de Wet WOZ en van de wettelijke bepalingen inzake de heffing eninvordering van
de onroerende-zaakbelastingen, hondenbelasting, precariobelasting, toeristenbelasting, reclamebelasting, rioolheffing, afvalstoffenheffing,reinigingsrechten en liggeld woonschepen.

Onder de gemandateerde bevoegdheden vallen onder meer:
uitreiken van aangiftebiljetten (artikel 6 AWR);
vaststellen van belastingaanslagen (artikel 11, 16 en 20 AWR);
bepalen van de waarde van een onroerende zaak in het kader van de Wet WOZ (artikel 20, eerste
lid, Wet WOZ);
vaststellen van waardebeschikkingen op grond van de Wet WOZ (artikel 22, 26, 27 en 28 Wet
WOZ);
beslissen op verzoeken om vrijstelling, vermindering, teruggave en ontheffing (artikel 242 Gemeentewet);
ambtshalve vrijstelling, vermindering, teruggave en ontheffing (artikel 65 Awr en artikel 244 Gemeentewet
invordering in eerste aanleg waaronder het bekendmaken van aanslagbiljetten door uitreiking of
toezending en het invorderen van de belastingschuld (artikel 8 en 10 Invorderingswet 1990 en
artikel 19, eerste lid, AWR);
dwanginvordering waaronder het aanmanen van de belastingschuldige (artikel 4:112 Awb juncto
artikel 11 Invorderingswet 1990), het uitvaardigen van een dwangbevel (artikel 4:115 Awb juncto
artikel 12 Invorderingswet 1990), een hernieuw bevel tot betaling (artikel 14 Invorderingswet 1990),
het opdracht geven om tot executie over te gaan (bijvoorbeeld beslaglegging; artikel 4:121 Awb),
het verhaal onder derden (artikel 19 Invorderingswet 1990);
procespartij in een procedure van verzet tegen de tenuitvoerlegging van een dwangbevel (artikel
17, tweede lid, Invorderingswet 1990);
verlenen van uitstel van betaling (artikel 4:94 Awb en artikel 25 Invorderingswet 1990);
verlenen van kwijtschelding (artikel 26 Invorderingswet 1990);
vaststellen van de door de belastingschuldige in een concreet geval verschuldigde invorderingsrente (artikel 30 Invorderingswet 1990);
het beslissen op WOB-verzoeken.
Onder de gemandateerde bevoegdheden vallen niet:
bezwaar en (hoger) beroep zoals geregeld in hoofdstuk V van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.
II.

de directeur van de Directie Publieke Dienstverlening te mandateren om namens hem de volgende
bevoegdheden uit te oefenen:bezwaar en (hoger) beroep zoals geregeld in hoofdstuk V van de
Algemene wet inzake rijksbelastingen.
Onder de gemandateerde bevoegdheden vallen onder meer:
doen van uitspraak op bezwaarschriften tegen belastingaanslagen en waardebeschikkingen
(artikel 7:10, eerste lid, Awb);
indien van de stukken die op de zaak betrekking hebben en een verweerschrift naar aanleiding
van een ingediend beroepschrift (artikel 8:42 Awb);
indienen van een conclusie in dupliek (in beroep) en dupliek of repliek in hoger beroep (artikel 8:43 Awb);
verschijnen op de zitting voor de rechtbank of gerechtshof (artikel 8:56 Awb);
instellen van hoger beroep bij het gerechtshof (artikel 27b eerste lid, Awr).
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Indien zich een situatie voordoet als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder c, van het Algemeen Mandaatbesluit dient een krachtens mandaat te nemen besluit vooraf te worden
voorgelegd aan de mandant.

III.

1.

2.

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die waarop het bekendgemaakt is. Met ingang
van dezelfde dag wordt het Mandaatbesluit belastingambtenaren gemeente Delfzijl van 22 januari 2014, ingetrokken.
Dit besluit kan worden aangehaald als Mandaatbesluit belastingambtenaren gemeente Delfzijl.

3.

Groningen, 14 januari 2016.

Concerndirecteur,

U. (Udo) Groen.
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