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Algemene machtiging (volmacht en mandaat) aan het hoofd en de
teammanagers van Juridische diensten ter vertegenwoordiging van de
gemeente en haar bestuursorganen in juridische procedures

Gemeenteblad 2013
Algemene machtiging (volmacht en mandaat) aan het hoofd en de teammanagers van Juridische
diensten ter vertegenwoordiging van de gemeente en haar bestuursorganen in juridische procedures
De raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Rotterdam,
ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft,
Gelezen het voorstel van het Hoofd Juridische Diensten van 19 november 2013, kenmerk 2013.0.13173;
raadsstuk 13GR3244;
gelet op de Gemeentewet, het Burgerlijk Wetboek, de Algemene wet bestuursrecht, de Wet op de Raad
van State, de Beroepswet, enz.;
overwegende, dat het van belang is dat de gemeente en haar bestuursorganen worden vertegenwoordigd
in juridische procedures;
besluit vast te stellen:
Algemene machtiging (volmacht en mandaat) aan het hoofd en de teammanagers van Juridische
diensten ter vertegenwoordiging van de gemeente en haar bestuursorganen in juridische procedures.
Aan het hoofd en de teammanagers van de afdeling Juridische diensten van de Serviceorganisatie van
de gemeente Rotterdam, worden volmacht en mandaat verleend om de gemeente, respectievelijk haar
bestuursorganen, te vertegenwoordigen in juridische (voor-) procedures, bij alle rechterlijke en nietrechterlijke instanties belast met het voorbereiden of het nemen van beslissingen in geschillen of
rechtsgedingen, waarbij de gemeente of één van haar bestuursorganen op enigerlei wijze als partij of
belanghebbende is betrokken, met de bevoegdheid medewerkers van genoemde afdeling, andere
medewerkers van de gemeente, alsmede externe professionele rechtshulpverleners, te volmachten en
onder te mandateren om als vertegenwoordiger op te treden.
Deze algemene machtiging treedt in werking op de eerste dag na de dagtekening van het gemeenteblad
waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 november 2013, waarbij rechtshandelingen die
door of op aanwijzing van het hoofd en de teammanagers van de afdeling Juridische diensten van de
Serviceorganisatie van de gemeente Rotterdam in de periode van 1 november 2013 tot inwerkingtreding
van deze machtiging namens de gemeente hebben plaatsgevonden in het kader van juridische (voor) procedures, bij alle rechterlijke en niet-rechterlijke instanties belast met het voorbereiden of het nemen
van beslissingen in geschillen of rechtsgedingen, bij deze worden bekrachtigd.
Aldus vastgesteld door de raad in de openbare vergadering van 28 november 2013.
De griffier, De voorzitter,
R.G.R. Jeene, plv. L.C. Bruijn, plv.
Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders in de vergadering van 19 november
2013.
De secretaris, De burgemeester,
Ph. F. M. Raets H. Karakus, l.b.
Aldus vastgesteld door de burgemeester op 19 november 2013.
De burgemeester,
H.Karakus, l.b.
Dit gemeenteblad is uitgegeven op 4 december 2013 en ligt op werkdagen van 8.30 tot 16.00 uur ter
inzage bij het Kenniscentrum Bestuursdienst Rotterdam (KBR), locatie Stadswinkel Centrum, Coolsingel
40 (zijde Doelwater, tegenover hoofdbureau politie)
(Zie ook: www.bds.rotterdam.nl – Gemeentebladen)
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