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Besluit van de directeur van de
Omgevingsdienst Noordzeekanaal
gebied van 12 augustus 2014 tot vast
stelling van het Besluit ondermandaat,
volmacht en machtiging Omgevings
dienst Noordzeekanaalgebied 2014

c
d

De directeur van de Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied;
Overwegende dat het noodzakelijk is het Onder
mandaatbesluit directeur Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied 2013 op onderdelen aan te
passen:
Gelet op;
Artikel 41 Gemeenschappelijke regeling
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied;

e

Artikel 4 van het Besluit mandaat, volmacht,
machtiging Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied 2013 en artikel 1 van het
Besluit tot wijziging van het besluit van 9 januari
2013 Besluit mandaat, volmacht, machtiging
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2013

Besluit vast te stellen:
Besluit ondermandaat, volmacht en mach
tiging Omgevingsdienst Noordzeekanaal
gebied 2014
Artikel 1
De directeur van de Omgevingsdienst Noordzee
kanaalgebied verleent ondermandaat en geeft de
aan hem verstrekte volmacht en machtiging door
aan de medewerker aangesteld in de functie van
adjunct-directeur van de Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied 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
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en diens plaatsvervanger en met uitzondering
van het verlenen van strafontslag;
het vaststellen van rechtspositionele besluiten
voortvloeiend uit en niet in strijd met de
rechtspositionele regeling;
het spoedheidshalve instellen van bezwaar en
beroep, voor zover dit recht bestaat ingevolge
enig wettelijk voorschrift, alsmede het ver
zoeken om schorsing van het aangevochten
besluit of verzoeken van een voorlopige voor
ziening 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;
de bevoegdheid om te besluiten tot privaat
rechtelijke rechtshandelingen van de
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, met
dien verstande dat deze bevoegdheid slechts
ziet op besluiten tot het aangaan van finan
ciële verplichtingen in het kader van diensten
en/of leveringen tot € 100.000,--. Hierbij
gelden in ieder geval de volgende instructies:
verplichtingen tot € 50.000,-- kunnen enkel
voudig onderhands worden aangegaan;
verplichtingen van € 50.000,-- tot € 200.000,-dienen meervoudig onderhands worden
aangegaan;
de bevoegdheid tot het uitbrengen van offertes
tot € 100.000,--.

Artikel 2
De directeur van de Omgevingsdienst Noordzee
kanaalgebied verleent ondermandaat en geeft de
aan hem verstrekte volmacht en machtiging door
aan de medewerker aangesteld in de functie van
teammanager van de Omgevingsdienst Noord
zeekanaalgebied en diens plaatsvervanger, voor:
a het vaststellen van rechtspositionele besluiten
voortvloeiend uit en niet in strijd met de
rechtspositionele regeling, met uitzondering
van overplaatsingsbesluiten respectievelijk
besluiten strekkende tot detachering;
b de bevoegdheid om te besluiten tot privaat
rechtelijke rechtshandelingen van de
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied,
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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,--;
c de bevoegdheid tot het uitbrengen van offertes
tot € 25.000,--.
Artikel 3
Het verleende ondermandaat, de verstrekte vol
macht en/of verstrekte machtiging mag uit
sluitend worden uitgeoefend voor zover daarin
wordt voorzien door en met inachtneming van de
voorwaarden van het Besluit mandaat, volmacht
en machtiging Omgevingsdienst Noordzee
kanaalgebied 2013.
Artikel 4
Indien de uitoefening van een bevoegdheid
betrekking heeft op een aangelegenheid waarbij
de gemandateerde, gevolmachtigde, of
gemachtigde een direct of indirect persoonlijk
belang heeft, wordt de bevoegdheid uitgeoefend
op het naastgelegen hogere niveau.
Artikel 5
Het Ondermandaatbesluit directeur Omgevings
dienst Noordzeekanaalgebied 2013 wordt
ingetrokken.
Artikel 6
Dit besluit wordt bekend gemaakt op de wijze
waarop de colleges van de deelnemers hun
besluiten op gebruikelijke wijze bekend maken.
Artikel 7
Dit besluit treedt in werking met ingang van de
dag na de datum van uitgifte van het provinciaal
blad van de provincie Noord-Holland waarin het
is geplaatst.
Zaanstad, 12 augustus 2014.
De Directeur van de Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied,
R.D. Woittiez
Uitgegeven op 3 september 2014.
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