Besluit van het bestuur en de voorzitter van de Gemeenschappelijke regeling Oude
Rijnzone houdende de verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de
secretaris van I)e Oude Rijnzone (Mandaatbesluit secretaris De Oude Rijnzone
201s)

Oud

t

Het bestuur en de voorzitter van de bedrijfsvoeringsorganisatie De Oude Rijnzone, ieder voor zover
het zljn bevoegdheid betreft ,

Gelet op

afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;
de gemeenschappelijke regeling "De Oude Rijnzone", en
de Organisatieverordening De Oude Rijnzone 2015

Besluiten
vast te stellen:
het navolgende Mandaatbesluit secretaris De Oude Rijnzone 2015

Artikell:

Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. bestuur:

het bestuur van De Oude Rijnzone, bedoeld in artikel 6 van de

regeling;

b.

I)e C)ude

Rijnzone:

de bedrijfsvoeringsorganisatie De Oude Rijnzone, bedoeld in artikel

2 van de regeling;

c. regeling:
d. secretaris:

de gemeenschappelijke regeling "De Oude Rijnzone";
de secretaris van De Oude Rijnzone, bedoeld in

artikel

14 van de

regeling, en

e. voorzitter:

de voorzitter van De Oude Rijnzone, bedoeld in artikel 11 van de

regeling.
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Artikel2: Mandaat
1 . Aan de secretaris wordt in mandaat opgedragen:
a. het beslissen tot en verrichten van privaatrechtelijke

rechtshandelingen, onverminderd het

bepaalde in artikel 5, eerste lid, van de regeling.

Artikel3:

Volmacht en machtiging

Voor de toepassing van dit besluit wordt met mandaat gelijkgesteld de verlening van:

a. volmacht

om namens De Oude Rijnzone privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten, en

b. machtiging

om namens De Oude Rijnzone handelingen te verrichten die een besluit noch een
privaatrechtelijke rechtshandeling zij n.

Artikel4:
1.

Kadersmandaat

De uitoefening van bevoegdheden in mandaat geschiedt met inachtneming van de ter zake
geldende instructies per geval of in algemene zin van het bestuur onderscheidenlijk van de

voorzitter.

2.

De uitoefening van bevoegdheden in mandaat geschiedt met inachtneming van de door het bestuur
vastgestelde begroting en voor zover in die begroting financiële middelen zijn opgenomen.

Artikel5:

Informatieplicht

1.

De secretaris verschaft het bestuur onderscheidenlijk de voorzitter gewaagd of ongevraagd
informatie over de uitvoering van de aan hem opgedragen taken.

2.

De secretaris informeert vooraf het bestuur onderscheidenlijk de voorzitter bij zwaarwegende
omstandigheden en gebeurtenissen die betrekking hebben op de gemandateerde bevoegdheden.
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Artikel6:
1.

Ondertekening

Indien een besluit wordt genomen krachtens het bepaalde in artikel 2, eerste lid, onder a, luidt de
ondertekening:

Het bestuur van De Oude Rijnzone
namens deze:

De secretaris van De Oude Rijnzone
Gevolgd door de handtekening en naam van de secretaris.

Artikel

7:

Slotbepalingen

1.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag nadat het is bekendgemaakt,
terugwerkende kracht tot 1 november 2015.

2.

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit secretaris De Oude Rijnzone 2015.

en heeft

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van De Oude Rijnzone van 11 november 2075.

De secretaris,

P.N. van der

De

Wijk

T. Hoekstra

Aldus besloten door de voorzitter van De Oude Rijnzone 11 november 2015.

De voorzitter,

T. Hoekstra
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