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Wettelijke grondslag • Wet maatschappelijke ondersteuning, artikel 
19 

• Algemene wet bestuursrecht, artikel 10.1.1. 

• Gemeentewet, artikel 160 lid 1 
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Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert; 
 
gelezen het bepaalde in art. 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht en art. 160 lid 1 onder de 
Gemeentewet; 
 
overwegende dat het wenselijk is om de oplegging en inning van het eigen aandeel bij de financiële 
tegemoetkoming als bedoeld in artikel 19 Wet maatschappelijke ondersteuning door het CAK te doen 
geschieden, gezien het feit dat zodoende de anticumulatie bij samenloop beter is gewaarborgd;   
 
b e s l u i t : 
 
ten aanzien van de uitoefening van de bevoegdheden als bedoeld in artikel 19 Wet maatschappelijke 
ondersteuning, uitsluitend voor zover het betreft het binnen de wettelijke kaders opleggen en innen 
van het eigen aandeel bij de in dat artikel bedoelde financiële tegemoetkoming, mandaat te verlenen 
om namens hun college besluiten te nemen, respectievelijk handelingen te verrichten, aan: 
 
de directie van CAK B.V.  
 
onder de voorwaarden dat: 
 

1. de uitoefening van de bevoegdheden uitsluitend binnen de bij of krachtens de wet gestelde regels  
plaatsvindt; 

2. het verlenen van ondermandaat door de gemandateerde niet is toegestaan; 
3. het bevoegde orgaan kan besluiten om met onmiddellijke ingang de uitoefening van de 

gemandateerde  
bevoegdheid weer aan zich te trekken; 

4. uitgaande stukken in mandaat als volgt worden ondertekend:  
“Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert, 
namens dezen, 
de directie van het CAK B.V. 
burgemeester en wethouders van Zundert,                                      

de secretaris,                  de burgemeester, 

Ing. F.J.J. Priem          L.C. Poppe-de Looff                                                     

 

De directie van het CAK B.V. verklaart in te stemmen met het verleende mandaat blijkens 
ondertekening en uitoefening van het verleende mandaat. 
 
……………………………….,……………………. 
          (plaats)                                 (datum)  
 
Ondertekening: 
 

 

Aldus besloten in de vergadering van Fout! 

Verwijzingsbron niet gevonden. 

burgemeester en wethouders van Zundert, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

ing. F.J.J. Priem L.C. Poppe-de Looff 

 


