
Ondermandaatbesluit ODH 2016

De directeur (ondermandaatgever) van de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH),

-overwegende dat het om redenen van doelmatigheid wenselijk is de uitoefening van daarvoor in

aanmerking komende bevoegdheden op te dragen aan ondergeschikte ambtenaren of aan anderen;

1. gelet op afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

2. de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden, in het bijzonder artikel 4 lid 6;

3. de door Gedeputeerde Staten van Zuid Holland aan de directeur van de Omgevingsdienst Haag-

landen verleende mandaten;

4. het Mandaatbesluit Omgevingsdienst Haaglanden 2012 zoals vastgesteld door de colleges van

burgemeester en wethouders van de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg,

Midden-Delfland, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer;

5. het Mandaatbesluit Omgevingsdienst Haaglanden 2013 zoals vastgesteld door het college van

burgemeester en wethouders van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;

6. het Delegatiebesluit omgevingsdienst Haaglanden;

7. het Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging aan de directeur omgevingsdienst

Haaglanden;

8. de Financiële verordening Omgevingsdienst Haaglanden;

9. het Treasurystatuut Omgevingsdienst Haaglanden;

10. de Budgethoudersregeling ODH.

Besluit

vast te stellen het volgende Ondermandaatbesluit ODH 2016 en de daarmee een onlosmakelijke eenheid

vormende bijlage.

Artikel 1 Algemene bepalingen
1. De bepalingen van dit besluit zijn, voor zover niet anders is bepaald, van toepassing op de uitoe-

fening van de bevoegdheden in de bij dit besluit behorende bijlagen.

2. De bevoegdheden van dit besluit worden uitgeoefend binnen de kaders van

de mandaatbesluiten van de aangesloten partners;a.

b. het Delegatiebesluit Omgevingsdienst Haaglanden;

c. het Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging aan de directeur Omgevingsdienst

Haaglanden zoals aanvaard in het Instemmingsbesluit Omgevingsdienst Haaglanden;

d. de Financiële verordening Omgevingsdienst Haaglanden;

e. het Treasurystatuut ODH;

f. de Budgethoudersregeling ODH.

3. Het ondermandaat omvat, met betrekking tot de onderwerpen genoemd in de bijlage, voor zover

niet anders is bepaald, de bevoegdheid tot het nemen van besluiten waaronder wordt verstaan

verlenen, actualiseren, weigeren, (op verzoek van de vergunninghouder) intrekken of wijzigen,

aanhouden, stellen van nadere voorwaarden en het niet in behandeling nemen van onvolledige

aanvragen.

4. De ondergemandateerde is met betrekking tot de gemandateerde bevoegdheden tevens bevoegd

tot

a. het verrichten van alle benodigde voorbereidingshandelingen;

b. het voeren van correspondentie;

c. het verstrekken van informatie;

d. het inwinnen van adviezen;

e. het uitnodigen voor bijeenkomsten

5. De uitoefening van de in dit besluit genoemde bevoegdheden moet passen binnen

de (deel-)budgetten die daarvoor in de begroting zijn opgenomen;a.

b. regelgeving, beleidsregels, bestaand beleid, richtlijnen, voorschriften en dergelijke.

6. Indien in het kader van de uitoefening van de bevoegdheden als bedoeld in dit besluit meer afde-

lingen en instanties zijn betrokken, dient de ondergemandateerde ervoor te zorgen dat zowel intern

als extern advies wordt ingewonnen en overleg plaatsvindt voordat er een beslissing wordt ge-

nomen.

7. De ondergemandateerde treedt, vóór uitoefening van het mandaat, in overleg met de mandaat-

gever indien de uitoefening van het ondermandaat bestuurlijk of politiek gevoelig is.

8. In geval van afwezigheid of verhindering van functionarissen aan wie bij of krachtens dit besluit

bevoegdheden zijn toegekend, worden deze bevoegdheden uitgeoefend door hun plaatsvervanger
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of degene die de functionaris als waarnemer vervangt, tenzij bij de aanwijzing als plaatsvervanger

of waarnemer anders is bepaald.

9. De hiërarchisch leidinggevende kan zijn besluit in de plaats stellen van het voorgenomen besluit

van de ondergemandateerde of van diens plaatsvervanger.

10. In de daartoe in de bijlagen aangewezen gevallen waarin het ondermandaat wordt uitgeoefend

door afdelingshoofden en teamleiders kan het stuk worden voorzien van een elektronische

handtekening (EH).

Artikel 2 Verboden
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht heeft het in de

voorgaande artikelen bedoelde ondermandaat, de volmacht dan wel de machtiging géén betrekking

op:

a. het vaststellen van beleidsregels;

b. het nemen van een besluit dat leidt tot afwijking van of aanvulling op het tot dan toe gevoerde

beleid;

c. het nemen van een besluit in afwijking van een beleidsregel op grond artikel 4:84 van de

Algemene wet bestuursrecht of met gebruikmaking van een hardheidsclausule in een wet-

telijke regeling;

d. het beslissen op een bezwaarschrift, tenzij in de bijlage bij dit besluit daartoe mandaat is

verleend;

e. het nemen van een besluit waarbij afgeweken wordt van wettelijk verplichte adviezen;

f. het vaststellen van een verweerschrift in bezwaarzaken waarin de beslissing op bezwaar

wordt genomen door een van de mandaatgevers;

g. besluiten voor Gedeputeerde Staten gebaseerd op het van toepassing zijn van de hardheids-

clausule.

2. Het gebruik van handtekeningstempels is niet toegestaan

Artikel 3 Actualisering en verantwoording
Ten minste aan het begin van ieder kalenderjaar wordt de ondermandatenlijst voor zover noodzakelijk

geactualiseerd.

Artikel 4 Intrekking ondermandaatbesluit
Het Besluit verlening ondermandaat, volmacht en mandaat gemeenschappelijke regeling Omgevings-

dienst Haaglanden 2014 (Provinciaal blad 2013, 243) wordt ingetrokken.

Artikel 5 Slotbepaling
1. Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

2. Dit besluit wordt aangehaald als Ondermandaatbesluit ODH 2016.

Den Haag,   4 januari 2016

De directeur,   ir. L.P. Klaassen

Blad gemeenschappelijke regeling 2016 nr. 21 6 januari 20162



Bijlage    
 

Blad gemeenschappelijke regeling 2016 nr. 21 6 januari 20163


