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Mandaatbesluit Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant toezicht en handhaving
asbesttaken 2017
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert en de burgemeester van Zundert elk
voor zover bevoegd,;
gelezen het bepaalde in afdeling 10.1.1 van Algemene wet bestuursrecht en de Algemene wet bestuursrecht,
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Woningwet, het Bouwbesluit 2012 alsmede alle daarbij
behorende uitvoeringsbesluiten, circulaires en regelingen
overwegende dat
• de colleges van burgemeester en wethouders van 27 gemeenten met Gedeputeerde Staten van
Noord-Brabant op 12 december 2012 een gemeenschappelijke regeling hebben vastgesteld waarbij de
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant is opgericht;
• ingevolge de artikelen 3 en 4 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en
West-Brabant de uitvoering van gemeentelijke taken op het gebied van omgevingsrecht (het
basistakenpakket voor milieutaken en optioneel verzoektaken) wordt overgedragen aan de
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant;
• de gemeente Zundert, gelet op artikel 5 van de gemeenschappelijke regeling, met de Omgevingsdienst
Midden- en West-Brabant een dienstverleningsovereenkomst heeft gesloten ten behoeve van de
uitvoering en de nadere invulling van de taken;
• de taken nader zijn ingevuld in werkprogramma’s en opdrachten voor incidentele verzoektaken;
• inmiddels duidelijk is geworden dat milieukundig toezicht op bedrijfsmatige asbestsanering wel in het
Basistakenpakket valt;
• het om redenen van doelmatigheid wenselijk is om mandaat te verlenen voor toezicht op en
handhaving van bedrijfsmatige asbestsaneringen aan de directeur van de Omgevingsdienst Middenen West-Brabant.
besluit:
Vast te stellen het

Mandaatbesluit Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant toezicht en handhaving
asbesttaken 2017
Artikel 1 Begripsbepalingen
In dit besluit en daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. burgemeester: de burgemeester van Zundert;
b. college: het college van burgemeester en wethouders van Zundert;
c. dienstverleningsovereenkomst: de overeenkomst als bedoeld in artikel 5 van de
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant;
d. directeur: de directeur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, als bedoeld in artikel 24
van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant;
e. gemeente: de gemeente Zundert;
f. mandaat: de bevoegdheid om in naam van het college van burgemeester en wethouders dan wel
de burgemeester besluiten in de zin van artikel 1:3 Algemene wet bestuursrecht te nemen;
g. machtiging: de bevoegdheid om in naam van het college van burgemeester en wethouders dan wel
de burgemeester handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke
rechtshandeling zijn;
h. Omgevingsdienst: het openbaar lichaam Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, bedoeld in
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i.

artikel 2 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant;
bedrijfsmatige asbestsanering: het verwijderen van asbest of een asbesthoudend product uit een
bouwwerk of object door bedrijven, als reguliere bedrijfsactiviteit in opdracht van bedrijven,
instellingen en particulieren zoals genoemd in artikel 1.26 Bouwbesluit.

Artikel 2 Mandaat
1. Aan de directeur wordt, voor zover het bevoegdheden van de burgemeester en het college betreft,
mandaat verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende mandaatlijst.
2. Het mandaat, bedoeld in het eerste lid, ziet tevens op de ondertekening van namens de
burgemeester en het college genomen besluiten.
3. De bevoegdheden, bedoeld in het eerste lid, behelzen niet de bevoegdheid te beslissen op
bezwaarschriften, bedoeld in artikel 7:1 lid 1 Algemene wet bestuursrecht.
4. De directeur neemt bij de aan hem in mandaat opgedragen bevoegdheden de algemene instructies
en de instructies per geval van de burgemeester en het college in acht, als bedoeld in artikel 10:6 lid
1 Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 3 Kaders uitoefening bevoegdheden
1. De directeur betrekt bij de uitoefening van de aan hem opgedragen bevoegdheden de relevante
door de gemeenteraad vastgestelde kaders alsmede het door de burgemeester en het college
vastgestelde beleid.
2. De burgemeester en het college treden bij voorgenomen nieuw beleid of beleidswijzigingen in
overleg met de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant inzake uitvoeringsaspecten indien dat
beleid raakt aan de taken en bevoegdheden die de Omgevingsdienst uitvoert.
3. De burgemeester en het college zenden de directeur alle benodigde informatie noodzakelijk voor
de uitvoering van het bepaalde in het eerste lid.
4. Indien de directeur in afwijking van het bepaalde in het eerste lid wenst te besluiten, treedt hij
hierover in overleg met de burgemeester of het college.
5. Indien voor een bepaalde bevoegdheid mandaat wordt verleend, geschiedt deze verlening in de
ruimste zin des woords. Naast het nemen van besluiten in positieve en negatieve zin wordt
hieronder ook mede verstaan:
het verstrekken van een ontvangstbevestiging;
het verdagen en/of uitstellen;
het voeren van correspondentie die direct te maken heeft met de opgedragen taken zoals
verzoeken om adviezen, controle en hercontroleverslagen;
het toezenden van besluiten/beschikkingen daar waar de verplichting daartoe in de
wetgeving is opgenomen;
het opstellen van kennisgevingen;
het uitvoeren van de doorzendplicht.

Artikel 4 Informatieplicht
1. Een ieder aan wie bij of krachtens dit besluit mandaat of ondermandaat is verleend informeert de
burgemeester of het college bij zwaarwegende omstandigheden en gebeurtenissen die betrekking
hebben op de gemandateerde bevoegdheden.
2. De directeur informeert de burgemeester of het college indien de uitoefening van een
gemandateerde bevoegdheid naar verwachting politieke en maatschappelijke gevolgen kan hebben
of indien een besluit tot consequentie kan hebben dat de gemeente aansprakelijk worden gesteld
of anderszins aangesproken worden. In de gevallen bedoeld in de vorige volzin verschaft de
directeur tijdig alle benodigde informatie en voert hij overleg met de burgemeester of het college
alvorens de bewuste bevoegdheid uit te oefenen.

Artikel 5 Ondermandaat
1. De directeur kan de bevoegdheden genoemd in artikel 2, voor zover niet anders is bepaald in de
mandaatlijst, in ondermandaat opdragen aan medewerkers op het niveau van leidinggevende.
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2.

De artikelen 2, 3 en 4 van dit besluit zijn van overeenkomstige toepassing op de uitoefening van
bevoegdheden in ondermandaat.

Artikel 6 Afwezigheid gemandateerde
1. Ingeval van afwezigheid van de gemandateerde worden de verleende bevoegdheden uitgeoefend
door zijn plaatsvervangers of waarnemers.
2. Indien een bevoegdheid is uitgeoefend door een plaatsvervanger of waarnemer, dient dit in de
ondertekening tot uitdrukking te worden gebracht door gebruikmaking van de woorden
“plaatsvervangend” of “waarnemend”.

Artikel 7 Machtiging en ondermachtiging
1. Aan de directeur wordt machtiging verleend tot het verrichten van handelingen die noch een
besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn ten behoeve van de vervulling van het in
artikel 2, eerste lid, verleende mandaat.
2. De directeur kan ondermachtiging verlenen aan medewerkers op het niveau van leidinggevende.

Artikel 8 Ondertekening
In de krachtens mandaatverlening genomen besluiten wordt tot uitdrukking gebracht dat zij namens de
burgemeester of het college van burgemeester en wethouders zijn genomen.

Artikel 9 Slotbepalingen
1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag nadat het overeenkomstig artikel 3:42 lid 2 Awb
bekend is gemaakt.
2. Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
toezicht en handhaving asbesttaken 2017.

Aldus besloten in de vergadering van 21-03-2017
Burgemeester en wethouders van Zundert,
de secretaris,
de burgemeester,

drs. A.W.A.M. Broos

L.C. Poppe-de Looff

Burgemeester van Zundert,

L.C. Poppe-de Looff
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