Besluit van het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie De Oude Rijnzone
houdende de vaststelling van de inrichting van de organisatie van De Oude
Rijnzone (Organisatieverordening De Oude Rijnzone 2015)
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Het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie De Oude Rijnzone,

Gelet op

artikel4 van de gemeenschappelijke regeling "De Oude Rijnzone",

Besluit
vast te stellen:
de navolgende Organisatieverordening De Oude Rijnzone 2015

Artikell:

Begripsbepalingen

In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

a. bestuur:

het bestuur van De Oude Rijnzone, bedoeld in artikel 6, eerste lid,
van de regeling;

b.

de ambtelijke organisatie van De Oude Rijnzone, bedoeld in artikel

ambtelijke

organisatie:

2l

d.

De Oude Rijnzone:

van de regeling;

de bedrijfsvoeringsorganisatie De Oude Rijnzone, bedoeld

in

artikel 2 van regeling;

e.

de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten

deelnemers

Bodegraven-Reeuwijk, Alphen aan den Rijn, en Leiderdorp;

f.

regeling:

de gemeenschappelijke regeling "De Oude Rijnzone", en

g.

secretaris:

de secretaris van De Oude Rijnzone, bedoeld in artikell4, eerste
lid, van de regeling.

Artikel2:

Organisatie

1.

Het bestuur kan beleidsregels stellen met betrekking tot de uitoefening van de bevoegdheden, als
bedoeld in het tweede lid.

2.

Indien het bestuur gebruik maakt van de bevoegdheden, als bedoeld in het tweede lid, dan stelt het
tevens een organisatiebesluit vast, waarin bepaald wordt uit welke onderdelen de ambtelijke
organisatie bestaat.
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Artikel 3: Leiding ambtelijke organisatie

1. De ambtelijke organisatie staat onder leiding van de secretaris.
2. Het bestuur kan een plaatsvervangend secretaris aanwijzen, die de leiding

van de ambtelijke
organisatie bij afivezigheid van de secretaris op zich neemt. Plaatsverv ing vindt plaats bij
afivezigheid ofverhindering van de secretaris,tenzlj het bestuur anders beslist.

3.

De secretaris heeft in ieder geval de volgende taken en bevoegdheden:

a. leidinggeven aan de ambtelijke

organisatie;

b.

zorg dragen voor de inhoudelijke kwaliteit van de taakuitvoering en de dienstverlening;

c.

bijstaan en adviseren van het bestuur en de voorzitter bij de uitoefening van hun taken, en

d.

bewaken van de eenduidigheid in het functione van De Oude Rijnzone als geheel en het
borgen van de verbinding met de deelnemers.

Artikel4:

Inwerkingtreding, citeerwijze

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

2.

Deze verordening wordt aangehaald als: Organisatieverordening De Oude Rijrzone 2015

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van De Oude Rijnzone van 11 november 2015

De secretaris,

P.N. van der

De

Wijk

Organisatieverordening De Oude Rijnzone 2015

heer T. Hoekstra
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