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Mandaat, volmacht en machtiging gemeente Lingewaal 2014
Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Lingewaal, ieder
voor zover het zijn bevoegdheden betreft;
o v e r w e g e n d e,
-

dat herziening van het Algemeen mandaatbesluit Lingewaal 2013 wenselijk is;

-

dat het gewenst is gebruik te maken van het instrument mandaat, zodat slagvaardig gehandeld
kan worden en het publiek snel en doeltreffend geholpen kan worden en de verantwoordelijkheden
binnen de organisatie en naar buiten toe duidelijker tot uitdrukking komen;

-

Afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 171, tweede lid, van de Gemeentewet;

-

gezien het ambtelijk voorstel van 1 september 2014;

b e s l u i t e n:
vast te stellen het volgende besluit mandaat, volmacht en machtiging gemeente Lingewaal 2014:

Artikel 1
a.
b.

De in de bijlage bij dit besluit genoemde functionarissen zijn gemandateerd de in de bijlage opgenomen bevoegdheden namens het college of de burgemeester uit te oefenen.
In geval van afwezigheid van een gemandateerde, worden deze bevoegdheden uitgeoefend door
hun plaatsvervanger, waar een plaatsvervanger is aangewezen of hun waarnemer, waar een
waarnemer is aangewezen.

Artikel 2
Voor de toepassing van dit besluit wordt onder mandaat of ondermandaat tevens begrepen het op
grond van volmacht dan wel machtiging verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen respectievelijk feitelijke handelingen, alsmede het nemen van besluiten anders dan bedoeld in artikel 1:3 van
de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 3
De in kolom “ondermandaat aan:”genoemde medewerkers hebben via het afdelingsmanager ondermandaat gekregen. Het ondermandaat wordt hierbij schriftelijk te zijn gedaan en ter kennis van het
bestuursorgaan te zijn gebracht.

Artikel 4
Het nemen van een voor belanghebbenden negatief besluit wordt aan het college respectievelijk de
burgemeester voorbehouden, tenzij dat besluit op grond van wet- of regelgeving of daarop gebaseerd
beleid slechts negatief kan zijn of het nemen van een negatief besluit uitdrukkelijk in dit besluit is gemandateerd.

Artikel 5
De op grond van dit besluit gemandateerden en ondergemandateerden stellen het college of de burgemeester in kennis van de op grond van dit besluit in mandaat genomen besluiten.

Artikel 6
Het Mandaatbesluit gemeente Lingewaal 2013 wordt ingetrokken en de mandaten zoals verleend aan
de Landelijke Politie, Eenheid Oost Nederland en de Veiligheidsregio Gelderland Zuid over te nemen
in het Mandaatbesluit 2014.

Artikel 7
Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking.
Lingewaal, 16 september 2014
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Burgemeester van Lingewaal,

Burgemeester
L.H.M. van Ruijven-van Leeuwen

Burgemeester en wethouders van Lingewaal,

Gemeentesecretaris, Burgemeester
Ir. C. Verweij, L.H.M. van Ruijven-van Leeuwen

Aldus vastgesteld door het college van B&W van Lingewaal,
in zijn vergadering van 16 september 2014
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