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Besluit van het Algemeen Bestuur van
de gemeenschappelijke regeling
Waddenfonds van 9 juli 2012, tot
vaststelling van het Delegatiebesluit
Waddenfonds.
Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappe
lijke regeling Waddenfonds;
Overwegende dat het doelmatig is om nader
omschreven bevoegdheden over te dragen aan het
dagelijks bestuur van het Waddenfonds,
gelet op:
•

artikel 13, derde lid, van de gemeenschappe
lijke regeling Waddenfonds;

•

 rtikel 79, eerste lid, Wet gemeenschappelijke
a
regelingen;

•

 rtikel XV van de Wet dualisering
a
provinciebestuur;

•

artikel 152 van de Provinciewet-oud,

Besluit vast te stellen:
Delegatiebesluit Waddenfonds

Besluit
Artikel 1 Overdracht van bevoegdheid
Onverminderd het bepaalde in artikel 2 worden
aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappe
lijke regeling Waddenfonds de navolgende
bevoegdheden van het algemeen bestuur over
gedragen:
a)	het vaststellen van regels over de ambtelijke
organisatie, als bedoeld in artikel 13, eerste
lid, onderdeel g, van de gemeenschappelijke
regeling Waddenfonds;
b)	te besluiten tot het verrichten van privaat
rechtelijke rechtshandelingen, als bedoeld in
artikel 13, eerste lid, onderdeel i, van de
gemeenschappelijke regeling Waddenfonds.
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Artikel 13, tweede lid, van deze regeling is
van overeenkomstige toepassing.
Artikel 2 Clausulering
1 Het dagelijks bestuur geeft het algemeen
bestuur vooraf inlichtingen over de uitoefe
ning van de bevoegdheid bedoeld in artikel 1,
onderdeel b, indien het algemeen bestuur
daarom verzoekt of indien de uitoefening
ingrijpende gevolgen kan hebben voor de
gemeenschappelijke regeling. In dat laatste
geval neemt het dagelijks bestuur geen
besluit dan nadat het algemeen bestuur haar
wensen en bedenkingen terzake ter kennis
van het dagelijks bestuur heeft kunnen
brengen.
2 Besluiten tot het aangaan van geldleningen
en rekening-courant overeenkomsten
behoeve van het openbaar lichaam behoren
niet tot de overgedragen bevoegdheden.
Artikel 3 Inwerkingtreding en citeertitel
1 Dit besluit wordt bekendgemaakt in de van
overheidswege uitgegeven bladen van de
provincies Fryslân, Groningen en NoordHolland.
2 Dit besluit treedt in werking op de eerste dag
na de bekendmaking in het Provinciaal Blad
van de provincie Fryslân.
3 Dit besluit wordt aangehaald als Delegatie
besluit Waddenfonds.
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Toelichting
Op grond van artikel 13, derde lid, kan het
algemeen bestuur aan haar toekomende bevoegd
heden overdragen aan het dagelijks bestuur. Met
deze overdracht van bevoegdheid. ook wel dele
gatie genoemd, kan het algemeen bestuur de
overgedragen bevoegdheden niet langer zelf
uitoefenen. Wel kan het algemeen bestuur het
delegatiebesluit ongedaan maken. In dat geval
vloeien de bevoegdheden terug naar het
algemeen bestuur.
Op de gemeenschappelijke regeling is op grond
van artikel XV van de Wet dualisering provincie
bestuur de provinciewet van toepassing, zoals die
luidde voor 12 maart 2003. De Wet gemeen
schappelijke regeling is met andere woorden niet
gedualiseerd.
Er worden met dit delegatiebesluit een tweetal
categorieën van besluiten overgedragen. Ten
eerste de bevoegdheid om regels vast te stellen
over de ambtelijke organisatie. Daarmee wordt
bereikt dat de ambtelijke organisatiestructuur
door het dagelijks bestuur wordt vastgesteld.
Deze bevoegdheid sluit aan bij artikel 158, eerste
lid, onderdeel c, van de vigerende Provinciewet
en de bevoegdheid van het dagelijks bestuur om
het personeel van de gemeenschappelijke rege
ling Waddenfonds te benoemen, te schorsen en
te ontslaan. Op grond van artikel 25 van de
gemeenschappelijke regeling dient het dagelijks
bestuur de organisatiestructuur eenmaal per drie
jaren te evalueren.
In de tweede plaats wordt de bevoegdheid om te
besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelin
gen overgedragen. Deze bevoegdheid sluit aan bij
artikel 158, eerste lid, onderdeel e, van de
vigerende Provinciewet. Deze overdracht geldt
niet onverkort. In de eerste plaats heeft het
dagelijks bestuur bij het uitoefenen van deze
bevoegdheid jegens het algemeen bestuur een
informatieplicht indien het algemeen bestuur
daarom verzoekt of indien de uitoefening
ingrijpende gevolgen kan hebben voor de
gemeenschappelijke regeling. Of iets ingrijpende
gevolgen kan hebben is uiteraard afhankelijk van
de omstandigheden van het geval, maar te
denken valt aan aansprakelijkheids- c.q. finan
ciële risico’s. Naast deze meer algemene clausu
lering zijn besluiten tot het aangaan van geld
leningen en rekening-courant overeenkomsten
behoeve van het openbaar lichaam van de over
dracht uitgezonderd.
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Leeuwarden, 9 juli 2012.
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