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Mandaatbesluit aanstelling evenementenverkeersregelaars
De burgemeester van Westland;
-

overwegende, dat evenementenverkeersregelaars als bedoeld in de Regeling verkeersregelaars
2009 bevoegd zijn om in het kader van hun werkzaamheden alle aanwijzingen te geven die nodig
zijn voor een goede verkeersregeling;

-

dat de aanstelling van personen tot evenementenverkeersregelaars op grond van artikel 56, lid
1, aanhef en onder b van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)
een bevoegdheid van de burgemeester is, doch dat zij hun werk uitvoeren onder het directe toezicht
van de politie;

-

dat voor de aanstelling als evenementenverkeersregelaar voor bepaalde tijd op grond van artikel
9, lid 2 van de Regeling Verkeersregelaars 2009 in aanmerking komen personen die de leeftijd
van tenminste 16 jaren hebben bereikt en die in het bezit zijn van een door de politie afgegeven
instructieverklaring waaruit blijkt dat een uitgebreide theoretische instructie is gevolgd;

-

dat de theoretische instructie van de evenementenverkeersregelaars via een digitale instructie,
onder de verantwoordelijkheid van de politie, kan worden gevolgd en dat voor 2015 de administratieve afhandeling door het NIVOO Opleidingen en Uitgeverij te Maartensdijk (verder: NIVOO)
wordt verzorgd;

-

dat uit efficiencyoverwegingen het de voorkeur verdient dat de door de burgemeester af te geven
aanstellingsbesluiten als bedoeld in artikel 11, lid 1 van de Regeling verkeersregelaars 2009 aan
NIVOO wordt gemandateerd;

-

dat mandatering van de bevoegdheid tot aanstelling van evenementenverkeersregelaars aan NIVOO
mogelijk is en dat de burgemeester geen beletselen aanwezig acht hiertoe over te gaan;

-

dat ingevolge artikel 10:4 eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht mandaatverlening aan
een niet onder de verantwoordelijkheid van de mandaatgever werkzame persoon alleen mogelijk
is indien de gemandateerde hiermee instemt;

-

dat NIVOO, hiertoe rechtens vertegenwoordigd door de algemeen directeur de heer H. Kroon,
met een mandaat zoals hier omschreven instemt;

gelet op artikel 10:1 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht en de Regeling verkeersregelaars 2009;

BESLUIT:
1.

NIVOO mandaat te verlenen voor de aanstelling van evenementenverkeersregelaars voor het jaar
2015;

2.

aan het mandaat de voorwaarde te verbinden dat de aanstelling alleen kan plaatsvinden indien
door middel van een door de politie afgegeven instructieverklaring als bedoeld in artikel 9, lid 2
van de Regeling Verkeersregelaars 2009, is aangetoond, dat een uitgebreide theoretische instructie
is gevolgd.

3 februari 2015
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De burgemeester,

J. van der Tak

Dit besluit treedt in werking op 20 februari 2015.
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