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Besluit mandaat, volmacht en machtiging RUD Limburg-Noord

ADVIES
Verlenen van mandaat, ondermandaat, volmacht en machtiging aan de directeur RUD
Limburg-Noord.

TOELICHTING
Relatie met voriq voorstel:
- BW-003467, d.d. 21 juni 2011 "Initiatief Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Noord- en
Midden-Limburg";
- BW-003559, d.d. t2 juli 2011 "Bestuurlijke intentieverklaring netwerk-RUD LimburgNoord";
- BW-003846, d.d. 4 oktober 2011 "Stappenplan vorming netwerk-RUD Limburg-Noord";
- BW-003908, d.d. 18 oktober 2011"Stand van zaken ontwikkelingen netwerk-RUD
Limburg-Noord";
- BW-004150, d.d. 13 december 20It "Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord";
- RAD-000597, d.d. 8 februari 2012 "Voorgenomen Bestuursovereenkomst Regionale
U itvoeri ngsdienst Lim bu rg-Noord";
- BW-005140, d.d. 25 september 2O1.2 "Besluit mandaat, volmacht en machtiging RUD
Limburg-Noord";
- BW-005141, d.d. 25 september 2OT2 "Aanwijzing leden en vervangende leden
bestuurlijk overleg";
- BW-005385, d.d. 12 december 2OL2 "Dienstverleningsovereenkomst en
uitvoeringsprogramma 20 13 Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord ";

Weeft,
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- BW-005674, d.d. 19 februari 2013 "Aanwijzingsbesluit toezichthouders Regionale
U

itvoeri ngsdienst Lim burg-Noord ";

- BW-006497 d.d. 22 oktober

20 1 3 "Uitvoeringsprogramma Regionale Uitvoeringsdienst

(RUD) 2014";

- BW-006601, d.d. 19 november 2OI3 "Ondeftekenen Bestuursovereenkomst 2.0

RUD

Limburg-Noord";
- BW-006603, d.d. 19 november 2073 "Ondeftekenen dienstverleningsovereenkomst
(DVO) RUD Limburg-Noord";
- BW-006605, d.d. 19 november 2OL3 "Besluit, volmacht en machtiging RUD LimburgNoord";
- BW-006991, d.d. 11 maart 2014 "Aanwijzingsbesluit toezichthouders Regionale
Uitvoeri ngsdienst Limburg-Noord";
- BW-007291, 3 juni 2014 "Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Limburg Noord";
- BW-007351, 16 juni 2014 "Aanwijzingsbesluit toezichthouders Regionale
U itvoeringsdienst Lim burg-Noord";
- BW-007702, 28 oktober 2Ot4 "Uitvoeringsprogramma Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)
2015

- BW-007853, 9 december 2Ol4 "Uitvoeringsprogramma RUD taken 2015 voor
gedecentraliseerde bedrijven".
Aloemeen
Met ingang van 1 januari 2013 (operationele start RUD Limburg Noord) is de directeur
door alle partners gemandateerd via een gelijksoortig besluit, genomen eind 2012.
Vanaf 2Ol4 is besloten dat het voor de partners mogelijk is naast de basistaken
verzoektaken in te brengen in de RUD Limburg Noord. In het voorliggende besluit (versie
2015) is daarom de mogelijkheid geboden de directeur bevoegdheden te geven besluiten
te nemen ten behoeve van deze taken.
De besluitvorming is noodzakelijk om de RUD Limburg Noord het regionale
uitvoeringsprogramma te kunnen laten uitvoeren.

Arqumenten
De directeur van de RUD Limburg Noord is ambtelijk eindverantwoordelijk voor het
functioneren en presteren van de uitvoeringsorganisatie. Deze verantwoordelijkheid kent
een aantal facetten zoals de operationele aansturing van de netwerkorganisatie
(afdelingsmanagers en projectleiders) en het leiding geven aan het coördinatiecentrum.
De RUD Limburg Noord is een robuuste organisatie, die aan kwaliteitscriteria voldoet. De
directeur dient te beschikken over de ter uitvoering van zijn taken benodigde
verantwoordelijkheden en over de daarbij behorende bevoegdheden.

Het bestuurlijk overleg is op 24 oktober 2013 akkoord gegaan met het voorliggende
mandaatbesluit (model). Alle paftners van de RUD Limburg Noord verlenen de directeur
het mandaat voor de uitvoering van de basistaken (zoals vastgelegd in de
bestuursovereenkomst), de verzoektaken kunnen naar wens gemandateerd worden.
Kanttekeninoen:
Niet van toepassing
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JURIDISCHE GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)
Bestuu rl ijk-ju rid ische positie
Eén (algemeen) directeur van één van de deelnemende partners in de RUD Limburg Noord
wordt aangewezen als directeur van de RUD. Tevens wordt een plaatsvervangend
directeur aangewezen.
De directeur heeft een rechtstreeks bestuurlijk mandaat voor de directievoering over de
RUD. Hij/zij legt in die zin over het functioneren van de RUD ook alleen en direct
(financieel, organisatorisch en inhoudelijk) verantwoording af aan het bestuurlijk overleg
('RUD bestuur'). Dit gebeurt jaarlijks.
De directeur is - vanuit de rechtspersoon waar hij/zijin dienst is - de contractpartner
namens de RUD bij het afsluiten van dienstverleningsovereenkomsten (DVO's).

Juridisch mandaat
De directeur heeft van alle colleges het mandaat om toezicht uit te oefenen- dat wil
zeggen (preventieve) controles uit te voeren- in het gehele werkgebied van de RUD
Limburg Noord voor alle, door de onderscheiden deelnemers, aan de RUD opgedragen
taken.
Het opleggen van bestuursrechtelijke maatregelen is alleen gemandateerd voor die
gevallen waarin onverwijlde spoed in verband met direct gevaar voor mens of milieu
aanwezig is (17: tO-L7:13 Wet milieubeheer, 5:L7 Wabo juncto 5:31 Algemene wet
bestuursrecht). Het mandaat beperkt zich tot het nemen van maatregelen waardoor het
gevaar direct wordt weggenomen. De directeur stelt zich in dat geval onmiddellijk in
verbinding met het bevoegd gezag.
De directeur heeft geen mandaat - tenzij een bevoegdgezag anders beslist - om namens
het bevoegd gezag te beschikken op vergunningsaanvragen oftot het opleggen van
bestuursrechtelijke maatregelen waarbij geen onverwijlde spoed noodzakelijk is.
De directeur adviseeft het bevoegd gezag over door haar te nemen bestuursrechtelijke
maatregelen. Het bevoegd gezag kan schriftelijk gemotiveerd afwijken van het advies van
de directeur.

FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN
Beorotinospost:
In de begroting van 2015 is voor de werkzaamheden die vooftvloeien uit de DVO de post
"Wabo handhaving miIieu" (7230400-643200) opgenomen.
Beschikbaar bedraq:

€44.407,00 exc. BTW. Dit bedrag is de jaarlijkse bijdrage van de gemeente Weert aan de
RUD Limburg-Noord.

De directeur RUD is verantwoordelijk voor de voorbereiding van de begroting en rekening
van de RUD. Hij legt jaarlijks financieel verantwoording af aan het bestuurlijk overleg en
de opdrachtgevers (binnen de kaders van de afgesloten DVO's).
Voor zover dit past binnen de begroting en beleidsmatige kader (zoals vastgesteld
programma en werkplan van het coördinatiecentrum) kan de directeur RUD financiële
verplichtingen aangaan namens de RUD Limburg Noord. Voor overschrijding van de
begroting of uitgaven/financiële verplichtingen die buiten de afgesproken kaders,
programma's of DVO's vallen, heeft de directeur instemming nodig van die
bestuursorganen die voor de dekking van deze extra uitgaven zorg moeten dragen.
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Voor wie is dit advies van belang?:
* Niet van toepassing
Nadere specificatie:
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Niet van toepassing
Nadere specificatie:
:

.1. Niet van toepassing
OVERLEG GEVOERD MET

Intern:
Geen.

Extern:
RUD Limburg-Noord
BIJLAGEN
Openbaar:

- Besluit mandaat, volmacht en machtiging RUD Limburg-Noord
- Register behorende bij het Besluit mandaat, volmacht en machtiging

RUD LimburgNoord, versie 2015
- Model Besluit verlenen ondermandaat en submachtiging door de Directeur RUD Limburg-

Noord

Niet-openbaar:
Niet van toepassing
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GEMEENTE

Besluit mandaat, volmacht en machtiging RUD Limburg-Noord
Burgemeester en wethouders van de gemeente Weert,
De burgemeester van de gemeente Weeft
ieder voor zover het zijn eigen bevoegdheid betreft;
gezien het voorstel van het Bestuurlijk Overleg en de Projectgroep RUD Limburg-Noord
gelet op de Algemene wet bestuursrecht;
mede gelet op de ontwikkelingen rondom de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD);

;

besluiten

I

Tot verlening van de mandaten, volmachten en machtigingen als bedoeld in het bijgaand
register aan de directeur van de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord;

II
Artikel 1 (Randvoorwaarden)
Bij de uitoefening van de bevoegdheden, als bedoeld in dit besluit, worden de specifieke
bepalingen/voorwaarden, daarbij vermeld in de als zodanig genoemde kolom van het bij dit
besluit behorende register in acht genomen,
Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, wordt bij de uitoefening van bedoelde bevoegdheden
het daaromtrent gestelde bij of krachtens wetten, besluiten, verordeningen, circulaires,
regelingen, aanwijzingen en richtlijnen van rijks-, provinciale en gemeentelijke wetgevers of
bestuursorganen in acht genomen.
Onverminderd het bepaalde in het eerste en tweede lid, worden in vergunningen, ontheffingen,
toestemmingen, overeenkomsten e.d. de gebruikelijke voorwaarden en bepalingen
opgenomen.
Inzake de uitoefening van bevoegdheden, als bedoeld in dit besluit, zal jaarlijks verantwoording
worden afgelegd in het inhoudelijke jaarverslag.

Artikel 2 (Vervanging)
Ingeval van afwezigheid van de directeur van de RUD, aan wie bij of krachtens dit besluit
bevoegdheden zijn toegekend, worden deze bevoegdheden door zijn plaatsvervanger uitgeoefend

Aftikel 3 (Mandaat, volmacht en machtiging)
1

2

3

Onder mandaat wordt het volgende begrepen: de bevoegdheid om in naam van burgemeester
en wethouders, dan wel in naam van de burgemeester, besluiten als bedoeld in artikel 1:3
eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht te nemen.
Onder volmacht wordt het volgende begrepen: de bevoegdheid om in naam van burgemeester
en wethouders, dan wel in naam van de burgemeester privaatrechtelijke rechtshandelingen te
verrichten.
Onder machtiging wordt het volgende begrepen: de bevoegdheid om in naam van
burgemeester en wethouders, dan wel in naam van de burgemeester, feitelijke handelingen te
verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 4 (Ondertekening)
1

De namens burgemeester en wethouders uitgevoerde bevoegdheden worden als volgt
ondertekend:
'Namens burgemeester en wethouders van ...,'gevolgd door de naam en de functie-aanduiding
van de directeur en daaronder zijn of haar handtekening.

2

De namens de burgemeester uitgevoerde bevoegdheden worden als volgt ondertekend:
'Namens de burgemeester van ...,'gevolgd door de naam en de functie-aanduiding van de
directeur en daaronder zijn of haar handtekening.

Artikel 5 (Ondermandaat, subvolmacht en submachtiging)

1.
2.
3.

De directeur van de RUD is bevoegd om aan medewerkers van de deelnemers in de RUD
Limburg-Noord een ondermandaat, een subvolmacht, dan wel een submachtiging te verlenen
voor wat betreft de bevoegdheden als bedoeld in het bijbehorende register. Hierbij kunnen
voorwaarden ten behoeve van de verlening aangeven worden.
De verlening geschiedt schriftelijk.

Ingeval van uitoefening van ondermandaat, subvolmacht en submachtiging, als bedoeld in het
eerste lid, worden uitgaande stukken overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 ondertekend,
met dien verstande dat de naam, de functieaanduiding en de handtekening van de
gemachtigde medewerker in de plaats van de naam, de functieaanduiding en de handtekening
van de eerst gemandateerde, gevolmachtigde of gemachtigde worden geplaatst.

III

Te bepalen dat dit besluit kan worden aangehaald als "Besluit mandaat, volmacht en
machtiging RUD Limburg-Noord".

IV

Te bepalen dat besluit inwerking treedt op de dag na publicatie.

Weert, 13 januari 2015
Burgemeester en weth
de sec
* - --"-
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De burgemeester van

ft,

Register behorende bij het Besluit mandaat, volmacht en machtiging RUD Limburg-

Noord
Nr:

versie 2015

Bevoegdheid:

Intern
A1

Grondslag:

Specifieke bepalingen
voorwaarden:

/

RUD

Het opstellen van het regionaal
itvoeri n g sprog ra m ma.

u

A2

De aansturing van de
uitvoering van het regionaal
u itvoeringsprog ramma.

A3

De dagelijkse aansturing van
het coördi natiecentrum.

Alqemeen
B1

82

B3

/

Basistaken

Het maken van afspraken met
het Openbaar Ministerie, Politie
en landelijke inspectie- en
opsporingsdiensten, waaronder
het periodiek afsluiten van
handhavi ngsarrangementen.

Artikel 7, lid t2
Bestuursovereenkoms

Het afsluiten van
samenwerki ngsarrangementen
met andere RUD-directeuren.

Artikel 7, lid 72
Bestuursovereenkoms

Het stilleggen van
werkzaamheden bij het
ontbreken van een daartoe
vereiste omgevi ngsvergu nni ng

Aftikel 17.lO

B4

Het voeren van
correspondentie ter
voorbereiding en uitvoering van
de door het bevoegde orgaan
genomen besluiten.

B5

Het verstrekken van zakelijke
inlichtingen aan derden
omtrent algemeen geldende
voorschriften en regelingen
alsmede het verstrekken van
bescheiden waarop ingevolge
geldende regelgeving
aanspraak bestaat,

B6

Het aanvragen van subsidies
ten behoeve van de uitvoering
van de taken.

t

t

-

77.L3

Het stilleggen kan alleen bij

Wet milieubeheer

spoedeisende gevallen en
dient direct te worden
gemeld bij het bevoegd
oezao.

Artikel 4:21 Algemene
wet bestuursrecht

De bestuurlijke
veftegenwoordiger van de
betreftende gemeente(n)
dien(t) (en) vooraf akkoord

te geven.

Nr

Bevoegdheid:

Grondslag

Verzoektaken, niet zijnde
Basistaken
c1

Besluiten inzake
bestuu rsrechtelijke procedures

C2

Besluiten op grond van:
a. vereenvoudigde wijze van
afdoen en afdoen herhaalde
aanvraag;
b. horen;
c. opschoften beslistermijn;
d. besluiten over
dwangsommen bij niet tijdig
beslissen;

e. bestuursrechtelijke
geldschulden

f. bestuurlijke lus en
tussenu itspraa k.

c3

Het vragen van advies op basis
van de Wet Bibob en het
maken van afspraken naar
aanleiding van het uitgebrachte
advies.

c4

Besluiten inzake
vergunningverlening bij of
krachtens de Wabo
(procedurestappen,
ontwerpbesluit, beslu it,
goed keuringsbesluiten op
maatwerkvoo rsch riften )

C5

c6

C7

Besluiten op grond van het
Bouwbesluit (omvat ook het
accepteren van meldingen en
het opleggen van
maatwerkvoorschrift en)
Besluiten op grond van het
Besluit algemene regels voor
inrichtingen milieubeheer
(omvat ook het accepteren van
meldingen en het opleggen van
maatwerkvoorschrift en).
Besluiten op grond van

Hoofdstuk 8, 10, 13, en 19
Wm

a.

aft. 4:5 en 4:6
Awb

b.

b. art. 4.7 en 4:8
Awb

c.

afdeling 4.1.3 Awb

d.
e.

f.

titel 4.4 Awb
art.8:51a,8:51b,
8:51c, B:80a en
8:80b Awb

Specifieke bepalingen
voorwaarden:

/

CB

c9

c10

cl1

Besluiten in het kader van de
Mil ieu-effectrappoftage (Betreft
in ieder geval:
- procedurestappen
- advies reikwijdte en
detailniveau MER
- besluit MER-beoordeling
- aanvaardbaarheidsverklaring
(op grond van
overoanosreoels)
Uitbrengen advies met het oog
op de samenhang tussen de
omgevingsvergunning en de
verounnino o.o.v. de Waterwet
Het uitoefenen van toezicht op
de naleving van het bij of
krachtens de Wabo en de bij of
krachtens de in artikel 5.1 van
de Wabo genoemde wetten
juncto 5.2 van de Wabo, voor
zover niet vallend onder het
basistakenoakket
Het voeren van correspondentie
in het kader van toezicht en
handhaving, waaronder in ieder
geval begrepen:

a. een
bezoekbevesti gi ngsbrief
b. een
voorwaa rschuwi ngsbrief
c. een vooraankondiging

CI2

c13

last
onder bestuursdwang of last
onder dwangsom (hoorbrief)
d. vorderingen om informatie
in het kader van de controle op
de naleving van regelgeving,
alsmede de reacties op de in dit
kader toeqezonden informatie
Het nemen van besluiten over,
op grond van vergunningvoorschriften, te overleggen
meldinqen, raoooftaqes e.d.
Besluiten op grond van Titel 5.3
( herstelsa ncties)
Betreft:
- het opleggen, weigeren,
intrekken, wijzigen van een
herstelsanctie,
- het opleggen, weigeren,
intrekken, wijzigen van een
bouw- of sloopstop op grond
van de Wabo niet zijnde een
spoedeisende bouw- of
sloopstop.
Omvat tevens besluiten en
(feitelijke) handelingen ter
voorbereiding en uitvoering van
deze besluiten.

hoofdstuk 7 Wet
milieubeheer

art. 6.27 Waterwet

art. 5.16 Awb

CT4

Het nemen van besluiten op
grond van artikel 5:27 Awb en
de Algemene wet op het
binnentreden welke zijn
benodigd ten behoeve van de
toepassing van bestuursdwang

c15

Besluit tot het opleggen van
een spoedeisende last onder
bestuursdwang conform art.
5.31, Awb juncto 5.17, Wabo
dan wel de schriftelijke
bekrachtiging van de
mondelinge aanzegging daartoe

c16

ct7

c18
c19

Besluiten tot het vaststellen
van qedooq beschikkinqen
Het nemen van besluiten op
grond van hoofdstuk 17 Wm
inzake maatregelen bij
ongewoon voorval
Besluiten op verzoeken van
derden om bestuursrechtelijk/
handhavend optreden
Het zorgdragen voor de intake
van vergunnrngaanvragen en
meldingen in het kader van:
a. WABO

c20

b. Activiteitenbesluit
c. Milieuwetqevino
Het voeren van
casemanagement voor het
uitvoeren van
vergunningverlening en
toezicht in het kader van:
a. WABO
b.

Activiteitenbeslu it

c. Milieuwetqevinq

Besluit verlenen ondermandaat en submachtiging door de Directeur RUD
Limburg-Noord

De directeur van de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord;

Overwegende, dat hij krachtens de door de colleges van de gemeenten (gemeentenamen)
is gemandateerd tot het uitoefenen van de in het Besluit Mandaat, volmacht en machtiging
RUD Limburg-Noord d.d. ......opgenomen bevoegdheden ;

dat in het hiervoren vermelde besluit de bevoegdheid is opgenomen tot het verlenen van
ondermandaat en submachtiging aan de door hem aangewezen personen;
dat het verlenen van ondermandaat en submachtiging omwille van een adequate
afhandeling wenselijk is;
gelet op het bepaalde in het bovenvermelde besluit en de aftikelen 10:3 en 10:4 van de
Algemene wet bestuursrecht;

besluit:
aan @@@ (de heer, mevrouw, naamt voorletters, geboortedatum, in dienst van ..),
mandaat dan wel machtiging te verlenen voor het uitoefenen van de navolgende
bevoegdheden:
1.
2.

3.

Aldus besloten op.
De directeur,

(Handtekening)

