CVDR

Nr.
CVDR279275_1
29 mei
2018

Officiële uitgave van Westland.

DELEGATIEBESLUIT OMGEVINGSDIENST HAAGLANDEN
Het algemeen bestuur van de omgevingsdienst Haaglanden,
Gelet op:
artikel 10 van de Gemeenschappelijke regeling omgevingsdienst Haaglanden;
artikel 54 van de Wet gemeenschappelijke regelingen in samenhang met:
artikel 152 en 153 van de Provinciewet, met inachtneming van artikel XV van de Wet dualisering
provinciebestuur;
artikel 156 en 157 van de Gemeentewet, met inachtneming van artikel VIIIa van de Wet dualisering
gemeentebestuur; en
de artikelen 10:13 tot en met 10:21 van de Algemene wet bestuursrecht.
Besluit
Vast te stellen:
het Delegatiebesluit omgevingsdienst Haaglanden.

Artikel 1: Begripsbepalingen
In dit besluit wordt verstaan onder:
regeling: de Gemeenschappelijke regeling omgevingsdienst Haaglanden.
a.
omgevingsdienst: de omgevingsdienst Haaglanden bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de regeling;
b.
algemeen bestuur: het algemeen bestuur van de omgevingsdienst;
c.
dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van de omgevingsdienst;
d.
directeur: de directeur van de omgevingsdienst, bedoeld in artikel 22 van de regeling, tevens
e.
secretaris van het bestuur van de omgevingsdienst.

Artikel 2: Delegatie
1.
2.

Het algemeen bestuur draagt aan het dagelijks bestuur de bevoegdheid over te beslissen tot het
verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen namens de omgevingsdienst.
Artikel 151 van de Provinciewet respectievelijk artikel 155 van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing, onverminderd het bepaalde in artikel XV van de Wet dualisering provinciebestuur en artikel VIIIa van de Wet dualisering gemeentebestuur.

Artikel 3: Mandaat en ondermandaat
1.
2.
3.

Het dagelijks bestuur kan de aan hem gedelegeerde bevoegdheid in mandaat opdragen aan de
directeur.
De directeur kan de aan hem gemandateerde bevoegdheden in ondermandaat opdragen aan het
overig personeel, bedoeld in artikel 23 van de regeling.
Een mandaat of ondermandaat wordt schriftelijk gegeven.

Artikel 4: Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Delegatiebesluit omgevingsdienst Haaglanden.

Artikel 5: Bekendmaking en inwerkingtreding
1.

2.

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het provinciaal blad van de provincie Zuid-Holland en de
gemeentebladen van de deelnemende gemeenten van de regeling, onverminderd het bepaalde
in artikel 152, vierde lid, van de Provinciewet respectievelijk artikel 156, vierde lid, van de Gemeentewet, artikel XV van de Wet dualisering provinciebestuur en artikel VIIIa van de Wet dualisering
gemeentebestuur.
Dit besluit treedt in werking op de dag volgend op de dag van bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van de omgevingsdienst Haaglanden
van 30 augustus 2012.
De voorzitter, de secretaris
H.H.V. Horlings L.P. Klaassen
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