Kenmerk: nr. 2016-19164
DE BURGEMEESTER VAN EPE
overwegende dat,
het gewenst is voor het mandateren van bevoegdheden tot het nemen van bepaalde besluiten en het
verlenen van volmacht tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen namens de
gemeente, alsmede voor het machtigen van bestuurders of functionarissen voor het verrichten van
feitelijke handelingen een voor de gehele gemeentelijke organisatie geldende regeling te hanteren;
de op 7 januari 2003, nr. 2002-17040 vastgestelde regeling, aan te passen aan de
organisatieverandering per 1 januari 2015;
gelet op artikel 176 van de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht en op Titel 3 van Boek 3
van het Burgerlijk Wetboek;
BESLUIT:
I.
II.

in te trekken het besluit van 7 januari 2013, nr. 2002-17040, in werking getreden en
terugwerkend tot januari 2003;
vast te stellen het navolgende ”bevoegdhedenbesluit burgemeester 2016” en de daarbij
behorende bevoegdhedenlijsten;

BEVOEGDHEDENBESLUIT 2016
Artikel 1
Er zijn bij dit besluit horende lijsten (Bijlagen: 1 – 5) met nader omschreven bevoegdheden, die aan
een daar genoemde bestuurder of functionaris zijn toegekend, onder de daar genoemde voorwaarden
en/of beperkingen;
Artikel 2
Mandaat
Bij afwezigheid van de in de lijst genoemde bestuurders of functionarissen, is een bij besluit
aangewezen plaatsvervanger bevoegd.
Artikel 3
Het mandaat van functionarissen omvat zowel de beslissing als de ondertekening.
Artikel 4
Volmacht
1. Gevolmachtigden zijn bevoegd de gemeente buiten rechte te vertegenwoordigen voor
rechtshandelingen in het kader van het verwerven, beheren, bezwaren en vervreemden van
gemeentelijke eigendommen.
2. Gevolmachtigden zijn bevoegd de gemeente buiten rechte te vertegenwoordigen voor
rechtshandelingen in het kader van de beleidsuitvoering en ter uitvoering van besluiten op de tot
hun competentie behorende terreinen.
Artikel 5
De gevolmachtigde kan zijn volmacht schriftelijk verlenen aan een andere met name genoemde
functionaris voor bepaalde rechtshandelingen die buiten het gemeentehuis worden verricht.
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Artikel 6
Bij afwezigheid van de in de lijst genoemde functionaris, is een bij besluit aangewezen
plaatsvervanger bevoegd.
Artikel 7
Machtiging
Machtiging tot het verrichten van handelingen, die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke
rechtshandeling inhouden, komt toe aan elke functionaris in dienst van de gemeente Epe, voor zover
die binnen de normale uitvoering van zijn/haar functie passen.
Artikel 8
Correspondentie over handelingen als bedoeld in artikel 7 mag door de behandelend functionaris
worden ondertekend.
Artikel 9
Machtiging tot vertegenwoordiging in rechte moet in een afzonderlijk besluit zijn vastgelegd.
Artikel 10
Controle en verantwoording
1. De ge(vol)machtigden stellen de burgemeester in kennis van krachtens de verleende
(onder)volmacht of machtiging verrichte handelingen waarvan zij moeten aannemen dat
kennisneming door de burgemeester van belang is.
2. De burgemeester kan zich door de ge(vol)machtigden laten informeren over de op grond van de
verleende (onder)volmacht of machtiging verrichte handelingen.
III.

Te bepalen dat dit besluit in werking treedt de dag na bekendmaking.

Epe, 7 oktober 2016
De burgemeester van Epe,

Ir H. van der Hoeve MPA

Bijlagen:
Bij dit besluit behorende toelichting (2016-15930)
en de bevoegdhedenlijsten:
1.
2.
3.
4.
5.

Directie 2016, kenmerk: 2016-16430
Algemeen 2016, kenmerk: 2016-16429
Ondersteuning 2016, kenmerk: 2016-16431
Ruimte 2016, kenmerk: 2016-16432
Samenleving 2016, kenmerk: 2016-19118

Toelichting: 2016-15930

