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Officiële uitgave van Groningen.

Tijdelijke mandaatregeling NBK-vorming
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS EN DE BURGEMEESTER VAN DE GEMEENTEGRONINGEN, HET DAGELIJKS BESTUUR EN DE DIJKGRAAF VAN WATERSCHAP NOORDERZIJLVEST,HET DAGELIJKS BESTUUR EN DE DIJKGRAAF VAN WATERSCHAP HUNZE EN AA’S EN HET
DAGELIJKSBESTUUR EN DE DIJKGRAAF VAN WETTERSKIP FRYSLÃN, IEDER VOOR ZOVER HET ZIJN
BEVOEGD-HEDEN BETREFT;
Gelet op de artikelen 160, eerste lid, onder e, en 171, tweede lid, van de Gemeentewet, de artikelen
84,eerste lid, 88 en 95 van de Waterschapswet en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;
HEBBEN BESLOTEN:
vast te stellen de ‘Tijdelijke mandaatregeling NBK-vorming’.

Artikel 1 Begripsbepalingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
college:
a.
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen;
dagelijkse besturen:
b.
de dagelijkse besturen van de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s en Wetterskip Frylãn;
Noordelijk Belastingkantoor: de voorgenomen belastingsamenwerking tussen de waterschappen
c.
Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s,Wetterskip Frylãn en de gemeente Groningen.

Artikel 2 Voorlopig bestuur
Tot de inwerkingtreding van de gemeenschappelijke regeling waarin de gemeente Groningen en dedrie
waterschappen een Noordelijk Belastingkantoor (NBK) voor de uitvoering van hun belastingtakenoprichten, is er een voorlopig bestuur van het NBK i.o.

Artikel 3 Samenstelling voorlopig bestuur
De dagelijkse besturen en het college wijzen uit hun midden elk één lid aan van het voorlopig bestuur.

Artikel 4 Voorzitter voorlopig bestuur
De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter worden door en uit het voorlopig bestuur aangewezen.

Artikel 5 Besluitvorming voorlopig bestuur
De leden van het voorlopig bestuur nemen bij hun besluitvorming de in het Bedrijfsplan NBK beschrevenuitgangspunten inzake zeggenschap en stemverhouding in acht.

Artikel 6 Mandaat
1.

Het college en/of de burgemeester c.q. het dagelijkse bestuur en/of de dijkgraaf verleent mandaat
aan de leden van het voorlopig bestuur om namens hen en in gezamenlijkheid de navolgende
rechtshandelingen te verrichten voor zover deze noodzakelijk zijn voor de totstandkoming van
het NBK:
besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen ten behoeve van de totstandkoming van
a.
het NBK;
besluiten over voorstellen die worden gedaan door de werkgroepen die deel uitmaken van
b.
de projectorganisatie;
besluiten om in en buiten rechte op te treden;
c.

2.

Het college en/of de burgemeester c.q. het dagelijks bestuur en/of de dijkgraaf verleent mandaat
aan de voorzitter van het voorlopig bestuur om namens hen in en buiten rechte op te treden
tenzij een ander bestuurslid daartoe gemachtigd wordt op grond van een daartoe in een bestuursvergadering genomen besluit.

Artikel 7 Instructies
De leden van het voorlopig bestuur nemen bij de uitoefening van de hun toegedeelde bevoegdheden
in ieder geval de navolgende instructies in acht:
een te nemen besluit moet passen binnen het Bedrijfsplan NBK;
a.
uitgaven voortvloeiend uit een te nemen besluit moeten passen binnen de projectbegroting;
b.
een in mandaatverhouding te nemen besluit dient vooraf te worden voorgelegd aan of teruggelegd
c.
bij de mandaatverleners indien uit het besluit financieel, juridisch, organisatorisch, politiek/bestuurlijk en/of publicitair belangrijke consequenties kunnen voortvloeien.
de inkoopvoorwaarden van waterschap Hunze en Aa’s zijn van toepassing;
d.

1

Cvdr 2017 nr. CVDR437562_1

21 november 2017

Artikel 8 Ondermandaat
De leden van het voorlopig bestuur zijn bevoegd de hun toegedeelde bevoegdheden te ondermandateren waarbij de bepalingen van deze mandaatregeling onverkort van toepassing zijn.

Artikel 9 Inwerkingtreding en geldigheidsduur
1.
2.

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.
Deze regeling eindigt op de dag van inwerkingtreding van de gemeenschappelijke regeling
waarin de gemeente Groningen en de drie waterschappen voor de uitvoering van hun belastingtaken het NBK oprichten.

Artikel 10 Citeertitel
De mandaatregeling kan worden aangehaald als ‘Tijdelijke mandaatregeling NBK-vorming’.
Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 20 december 2016.
De burgemeester
Peter denOudsten.
De secretaris
PeterTeesink.
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