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Mandaatbesluit 
 

De heffings-, invorderings- en WOZ-ambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid onderdeel b en c van de 

Gemeentewet en artikel 1, tweede lid, wet waardering onroerende zaken:  

 

B E S L U I T : 

Artikel 1  Mandaatverlening 

Aan mevrouw A.J.A. Bogers-Goorden mandaat te verlenen om namens hem op te treden in de hoedanigheid 

heffingsambtenaar, invorderingsambtenaar en WOZ-ambtenaar waaronder in ieder geval begrepen: 

- Het uitvoeren van taken op het terrein van heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen als 

bedoeld in de voor de gemeente Zundert geldende belastingverordening; 

- De taken en bevoegdheden ingevolgde de Invorderingswet 1990 en bijbehorende 

uitvoeringsbesluiten; 

- De behandeling van de bezwaar- en beroepschriften tegen gemeentelijke heffingen. 

Artikel 2  Ondermandaat 

Ondermandaat van de genoemde bevoegdheden, anders dan met instemming van de heffings-, invorderings- 

en WOZ-ambtenaar, is niet mogelijk. 

Artikel 3  Voorwaarden uitvoering mandaat 

De bij mandaat te nemen beslissingen dienen in overeenstemming te zijn met de ter zake geldende 

verordeningen, beleidsregels, regelingen en voorschriften. 

Artikel 4  Ondertekening 

Bij de uitoefening van mandaat worden uitgaande stukken als volgt ondertekend: 

  

De heffings-, invorderings- en WOZ-ambtenaar van de gemeente Zundert, 

namens deze, 

 

 A.J.A. Bogers - Goorden 

 

Artikel 5 Citeerartikel 

1. Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Mandaatbesluit heffings-, invorderings- en WOZ- 

heffingsambtenaar gemeente Zundert 2015’ 

2. Het ‘Mandaatbesluit heffings-, invorderings- en WOZ- heffingsambtenaar gemeente Zundert 2015’ 

treedt in werking met ingang van 2 juli 2015. 

 

 

De heffings-, invorderings- en WOZ-ambtenaar De heffingsambtenaar, 

 

Drs. W.J.N. van Tilborg 

 

 

Aldus vastgesteld op 25 juni 2015 

 

Bekendgemaakt op 1 juli 2015    


