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Besluit van het algemeen bestuur van
de Omgevingsdienst Noordzeekanaal
gebied van 26 mei 2014, nr. 5, tot wijzi
ging van het besluit van 9 januari 2013
Besluit mandaat, volmacht, machtiging
Omgevingsdienst Noordzeekanaal
gebied 2013
Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied;
Overwegende dat het noodzakelijk is dit besluit
op onderdelen in verband met technische
wijzigingen aan te passen;
Gelet op:
Afdeling 10.1.1 van de Algemene wet
bestuursrecht;
Titel 3 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek;
de Wet gemeenschappelijke regelingen;
de artikelen 33, 37, 40, 41 van de Gemeenschap
pelijke Regeling Omgevingsdienst Noordzee
kanaalgebied;
het Delegatiebesluit Omgevingsdienst NZKG
2013.

Besluit
1	Artikel 4 Ondermandaat als volgt te wijzigen:
		
Lid 1
		De directeur kan ter uitoefening van het
mandaat bedoeld in artikel 1, onder b,
schriftelijk rechtstreeks ondermandaat
verlenen aan de adjunct-directeur en
diens plaatsvervanger voor:
			a	de uitvoering van de beslissingen
van het algemeen bestuur;
			b	de bevoegdheid om de ambtenaren
van de Omgevingsdienst te
benoemen, schorsen en ontslaan,
met uitzondering van de directeur
en diens plaatsvervanger en met
uitzondering van het verlenen van
strafontslag;

1

			c	het vaststellen van
rechtspositionele besluiten
voortvloeiend uit en niet in strijd
met de rechtspositionele regeling;
			d	het spoedheidshalve instellen van
bezwaar en beroep, voor zover dit
recht bestaat ingevolge enig
wettelijk voorschrift, alsmede het
verzoeken om schorsing van het
aangevochten besluit of verzoeken
van een voorlopige voorziening ter
zake, voor zover de voorschriften
dit toelaten. Het ingestelde
bezwaar of beroep wordt
ingetrokken, als het algemeen
bestuur de beslissing tot het
instellen van bezwaar of beroep
niet in de eerstvolgende
vergadering bekrachtigt;
			e	de bevoegdheid om te besluiten tot
privaatrechtelijke
rechtshandelingen van de
Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied, met dien
verstande dat deze bevoegdheid
slechts ziet op besluiten tot het
aangaan van financiële
verplichtingen in het kader van
diensten en/of leveringen tot €
100.000,--. Hierbij is het bepaalde
in artikel 3, lid 2, sub b en c van
dit besluit van overeenkomstige
toepassing;
			f	de bevoegdheid tot het uitbrengen
van offertes tot € 100.000,--.
		
Lid 2
		De directeur kan ook rechtstreeks
ondermandaat verlenen aan het
teamhoofd en diens plaatsvervanger voor:
			a	de bevoegdheid om de ambtenaren
van de Omgevingsdienst te
benoemen en schorsen, met
uitzondering van de directeur en
diens plaatsvervanger en met
uitzondering van het verlenen van
strafontslag;
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			b	het vaststellen van
rechtspositionele besluiten
voortvloeiend uit (en niet in strijd
met) de rechtspositionele
regeling, met uitzondering van
overplaatsingsbesluiten
respectievelijk besluiten
strekkende tot detachering;
			c	de bevoegdheid om te besluiten tot
privaatrechtelijke
rechtshandelingen van de
Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied, met dien
verstande dat deze bevoegdheid
slechts ziet op besluiten tot het
aangaan van financiële
verplichtingen in het kader van
diensten en/of leveringen tot €
25.000,--. Hierbij is het bepaalde
in artikel 3, lid 2, sub b en c van
dit besluit van overeenkomstige
toepassing;
			d	de bevoegdheid om te besluiten tot
privaatrechtelijke
rechtshandelingen van de
Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied, met dien
verstande dat deze bevoegdheid
slechts ziet op besluiten tot het
aangaan van financiële
verplichtingen strekkende tot
koop van roerende zaken tot €
25.000,--. Hierbij is het bepaalde
in artikel 3, lid 2, sub c van dit
besluit van overeenkomstige
toepassing;
			e	de bevoegdheid tot het uitbrengen
van offertes tot € 25.000,--.
2	dit besluit wordt bekend gemaakt op de wijze
waarop de colleges van de deelnemers hun
besluiten op gebruikelijke wijze bekend
maken.
3	dit besluit treedt in werking met ingang van
de dag na de datum van uitgifte van het
provinciaal blad van de provincie NoordHolland waarin het wordt geplaatst.
Zaanstad, 26 mei 2014
Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied,
Dr. ir. R.D. Woittiez, de secretaris
Drs. Th. L.N. Weterings, de voorzitter
Uitgegeven op 27 juni 2014
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