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Dienstverlening Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Limburg Noord 2017

Voorstel

Voor de uitvoering van basís-, specialistische taken en eventuele verzoektaken
in te stemmen met de bijgevoegde dienstverleningsovereenkomst (DVO) 2017
RUD Limburg Noord.
Wethouder van Eersel mandaat te verlenen voor de ondertekening van de
dienstverleningsovereenkomst door de ondertekening van de bijgevoegde
machtiging.
De directeur Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Limburg-Noord te (onder)
mandateren en volmacht te verlenen voor de ingebrachte taken door
ondertekening van het bijgevoegde mandaatbesluit.

Inleiding

Sinds 2013 vormt de gemeente Weert met 15 partners in Midden Limburg een netwerk
RUD voor de milieu basistaken, specialistische taken en eventuele verzoek taken.
Ieder jaar moet door alle colleges binnen deze samenwerking enkele besluiten genomen
worden om deze samenwerking voor het komende jaar te regelen. Deze treft u in dit
voorstel aan.

Beoogd effect/doel

Voor 2Ot7 een basis creëren voor de continuering van de samenwerking binnen de RUD
Limburg Noord.
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Argumenten

1.1. Het vaststellen van de DVO is een nadere uitwerking van de bestuursovereenkomst

Op grond van de bestuursovereenkomst met de RUD Limburg Noord moeten de
partnergemeenten voor de uitvoering van taken met elkaar een
dienstverleningsovereenkomst aangaan. Deze uniforme DVO wordt jaarlijks door het
college van elke partner ondertekend.
Op dit moment wordt de nieuwe bedrijfsvorm van de RUD "netwerk RUD nieuwe
stijl" vormgegeven. Dit omdat de minister verplicht heeft dat de RUD een openbaar
lichaam wordt.
Deze DVO is daarom inhoudelijk ten opzichte van vorig jaar, met uitzondering van
enkele jaartallen, niet gewijzigd. Het is de laatste keer dat de DVO in deze vorm
vastgesteld moet worden.

2.1. In het Bestuurlijk Overleg op 15 december 2016 wordt het DVO door alle partners
geza men I ij k o nde ¡te ke nd.

De burgemeester is bevoegd om de DVO namens de gemeente Weert te
ondertekenen. Wethouder van Eersel vertegenwoordigt de gemeente Weert bij dit
Bestuurlijk Overleg. Hij dient gemandateerd te worden om deze DVO te kunnen
ondertekenen-

3.1. De directeur van de RUD Limburg Noord moet het mandaat krijgen om ingebrachte
taken van partners te kunnen (laten) uitvoeren.

Deze machtiging is eveneens een nadere uitwerking van de bestuursovereenkomst.
(artikel 7 lid L2 en 13 van de BOK 4.0)

Kanttekeningen en risico's

Geen

Financiële, personele en juridische gevolgen

1.1. DVO gemeente Weert

Beqrotingspost:
In de begroting van 2Ol7 is voor de werkzaamheden die voortvloeien uit de DVO de
post "Wabo hand havi ng m i I ieu " (7 23O4OO -6432000) opgenomen.

Beschikbaar bedrag:
€ 44.79L,00 exclusief BTW. Dit is de jaarlijkse bijdrage van de gemeente Wee¡t aan
de RUD Limburg-Noord.

Toelichtino
De door de gemeente Weert beoogde inbreng aan formatie/uren is gelijk aan de
verwachte afname van formatie/uren waardoor het financieel risico voor de
gemeente Weert nihil is.

Uitvoering/evaluatie

Uw college en de raad zal middels het Jaarverslag VTH 2017 geinformeerd worden over de
gerealiseerde resultaten.
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Comm unicatie/participatie
Dit advies is van belang voor:
r raadsleden: deze communicatie te laten plaatsvinden via de tilslijst.

Overleg gevoerd met

Intern
a Hugo Janssen (Teamleider Toezicht & Handhaving)

Extern
Rutger Vloet (medewerker Coördinatiecentrum RUD Limburg-Noord)

Bijlagen

Bijlage 1. : Dienstverleningsovereenkomst 2017
Bijlage 2.: Machtiging
Bijlage 3.: Besluit mandaat, volmacht en machtiging RUD Limburg-Noord 2Ot7

a
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Bijlage 1.
Dienstverleni ngsovereenkomst

20L7

Dienstverleningsovereenkomst 2O17 ter uitvoering van de basistaken en verzoektaken
binnen de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord

De gemeenten:

o Beesel,

¡ Bergen,

o Echt-Susteren,
. Gennep,
o Horst aan de Maas,

o Leudal,

o Maasgouw,
r Mook en Middelaar,
. Nederweert,
o Peel en Maas,

o Roerdalen,
o Roermond,
o Venlo,
. venray,
o Weert,

te dezer zake krachtens artikel 171 van de Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door de

burgemeesters en handelende ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en

wethouders;

de provincie Limburg,

te dezer zake krachtens artikel 126, eerste lid, van de Provinciewet rechtsgeldig

vertegenwoordigd door Commissaris der Koning en handelende ter uitvoering van het besluit van

het college van Gedeputeerde Staten;

Hierna gezamenlijk te noemen: "partijen",

Overwegende:
- dat het lPO, de VNG, de Unie van Waterschappen en het Rijk (VROM, Justitie, BZK)

samen het Programma Uitvoering met Amb¡tie (PUmA) hebben ontwikkeld, waarbinnen

de acties worden uitgewerkt die zijn afgesproken in de package deal van 2009; de

vorming van Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD's) is één van deze acties;
- dat, ten behoeve van de gezamenlijke uitvoering van VROM-taken, zoals deze zijn

beschreven in het basistakenpakket, op 5 april 2012 de gezamenlijke gemeenten

behorend tot de Veiligheidsregio Limburg-Noord en de provincie Limburg, een

bestuursovereenkomst hebben gesloten;

- dat in de bestuursovereenkomst de bestuurlijke verantwoordelijkheden, werkzaamheden

en afspraken met betrekking tot de gezamenlijke uitvoering van taken zijn vastgelegd;
- dat onderhavige dienstverleningsovereenkomst een overeenkomst is als bedoeld in artikel

4, lid 2 en artikel 5, lid 3, van de bestuursovereenkomst, waarin is bepaald dat ten

behoeve van de gezamenlijke uitvoering van taken in de regionale uitvoeringsdienst
jaarlijks dienstverleningsovereenkomsten worden afgesloten;

- dat partijen afspraken wensen te maken over de uitvoering van de hierna genoemde

taken en dat deze dienstverleningsovereenkomst daarin voorziet.
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Verklaren het volqende te ziin overeenqekomen

Artikel 1 Begripsbepalingen

ln deze overeenkomst wordt verstaan onder:

a) RUD: regionale uitvoeringsdienst Limburg-Noord.

b) Bestuursovereenkomst: de vigerende Bestuursovereenkomst RUD Limburg-Noord.

c) Coördinatiecentrum: het orgaan van de regionale uitvoeringsdienst dat, onder de directe

verantwoordelijkheid van de RUD-directeur, de dagelijkse en operationele sturing verzorgt

zoals omschreven in artikel I, lid 4, van de bestuursovereenkomst.

d) Basistaken: de taken die zijn opgenomen in bijlage 1 van de bestuursovereenkomst en

zoals die zijn vastgesteld door het landelijke bestuurlijk overleg met het Rijk, lPO, VNG

en de Unie van Waterschappen op 25 mei 2011 (versie 2.3). inclusief alle toekomstige

wijzigingen.

e) Verzoektaken: alle taken die niet behoren tot het basistakenpakket als beschreven

hiervoor onder d).

f) Regionaal uitvoeringsprogramma: een jaarlijks door het bestuurlijk overleg van de RUD

vastgesteld overzicht van de basistaken en verzoektaken alsmede de omvang van die

taken die binnen de RUD uitgevoerd moeten worden.

S) Producten- en dienstencatalogus: het door het bestuurlijk overleg vastgesteld overzicht,

van alle producten en diensten behorende tot in ieder geval het basistakenpakket,

alsmede de kwaliteitsnormen en bijbehorende urenraming.

h) Opdracht: de exacte aanduidíng van producten en diensten, over de uitvoering waarvan

partijen in deze dienstverleningsovereenkomst afspraken wensen te maken.

Artikel 2 Doel van de overeenkomst en toepassingsbereik

l. Het doel van deze dienstverleningsovereenkomst is om vast te leggen onder welke

(financiële) voorwaarden de basistaken, met corresponderende producten en diensten,

binnen de RUD door partijen gezamenlijk worden uitgevoerd.

2. Partijen kunnen met elkaar overeenkomen dat, naast de basistaken, ook verzoektaken,

zoals opgenomen in de Producten- en dienstencatalogus, worden uitgevoerd. Deze

verzoektaken worden onder dezelfde voonruaarden uitgevoerd als de basistaken, zoals

bepaald in deze overeenkomst.

Artikel 3 Opdrachtomschrijving en wijziging van de overeenkomst

1. Onder verantwoordelijkheid van de directeur van de RUD voeren partijen over en weer

de in de Producten- en dienstencatalogus bepaalde en in het regionaal

uitvoeringsprogramma opgenomen basistaken en vezoektaken voor elkaar uit, volgens

de daartoe op grond van het derde lid van dit artikel vast te stellen werkverdeling.

Het regionaal uitvoeringsprogramma maakt onderdeel uit van deze overeenkomst en is

als bijlage aan deze overeenkomst gehecht.

2. De uitvoering van de hiervoor genoemde diensten geschiedt volgens de kwaliteitsnormen

zoals vastgelegd in de Producten- en dienstencatalogus.

3. De directeur van de RUD stelt in het eerste kwartaal, in overleg met het management

van partijen een werkverdeling voor het komend jaar vast op basis van het regionaal

uitvoeringsprogramma, welke ter goedkeuring aan partijen wordt voorgelegd.

4. Wijziging van deze overeenkomst is mogelijk, na een daartoe strekkend besluit van

partijen. Om te borgen dat met de voorgestelde wijziging de algehele uitvoering van het
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regionaal uitvoeringsprogramma niet in het gedrang komt, is tevens schriftelijke

consultatie daaromtrent van de directeur van de RUD vereist.

Artikel 4 Financiële bepalingen
l. De door de partijen verleende diensten worden onderling verrekend op basis van de met

de dienst in de Producten- en dienstencatalogus corresponderende urenraming,
vermenigvuldigd met de uurtarieven zoals opgenomen in het Tarievenoverzicht RUD (zie

bijlage). De tarieven zijn exclusief BTW. Vaststelling van de tarieven is voorbehouden

aan het bestuurlijk overleg, dit gebeurt tijdens het voorjaarsoverleg van 2O16.

2. De in het eerste lid bedoelde tarieven kunnen gedurende de looptijd van deze

overeenkomst niet worden aangepast.

3. Uiterlijk op 31 januari 2Ol8 vindt de eindafrekening plaats over het jaar 2O1Z op basis
van daadwerkelijk geleverde diensten, de urenraming uit de Producten- en

dienstencatalogus en de tarieven uit het Tarievenoverzicht RUD. Door partijen wordt een

betalingstermijn gehanteerd van maximaal 30 dagen.

4. De leverende partij verstrekt per maand een overzicht van de daadwerkelijk verrichte

diensten aan het coördinatiecentrum.

5. Ten behoeve van de planning en control cyclus van de partijen genereert het

coördinatiecentrum per kwartaal een totaaloverzicht van onderling verrichte diensten,

añruijkingen en bijstellingen van de werkverdeling, inclusief de financiële consequenties
voor partijen daarvan.

Artikel 5 Capaciteit en nakoming

1. Het coördinatiecentrum is verplicht om eerst bij alle deelnemende partijen na te gaan of
er voor de uitvoering van de onderling overeengekomen taken in het

uitvoeringsprogramma capaciteit beschikbaar is.

2. lndien het coördinatiecentrum constateert dat het noodzakelijk is dat voor de uitvoering

van de overeengekomen taken externe deskundigheid wordt ingezet, dan deelt het

coördinatiecentrum dit onverwijld mede aan de afnemende partij. Ten behoeve van de

monitoring van de kwaliteit en waarborging van de robuustheid van de samenwerking,

bereidt het coördinatiecentrum de contracten met derden voor en de partij die het

coördinatiecentrum huisvest zal het contract aangaan conform artikel 9, lid 2, van de
Bestuursovereenkomst,.

3. De inzet van de externe deskundigheid voor de uitvoering van basistaken en

verzoektaken is voor rekening en risico van de afnemende partij, tenzij de noodzaak voor

inzet van externe deskundigheid is gelegen in een tekort aan personele capaciteit bij de

dienstverlenende partij. De inzet van externe deskundigheid ontslaat de dienstverlenende
partij niet van de contractuele rechten en plichten zoals in deze

dienstverleningsovereenkomst opgenomen.

4. Het coördinatiecentrum ziet onder verantwoordelijkheid van de directeur toe op de
waarborging van de kwaliteit van de dienstverlening. De dienstverlenende partijen staan

voor eigen rekening en risico in voor de kwaliteit van de door hen geleverde diensten,

overeenkomstig de in artikel 3 bedoelde kwaliteitsnormen.

Artikel 6 Afstemming, overleg en verantwoording
L Partijen wijzen contactpersonen aan die bij de uitvoering van deze overeenkomst

optreden als aanspreekpunt.
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2. De contactpersonen van partijen voeren zo vaak als nodig, doch minimaal elk kwartaal,

overleg over de voortgang van de dienstverlening, dit met als doel om te monitoren of

de afspraken in deze overeenkomst door partijen worden nagekomen. Van elke

kwartaalbijeenkomst wordt door part¡jen, in een door het coördinatiecentrum gewenste

opmaak, verslag uitgebracht aan het coördinatiecentrum.

Artikel 7 Ter beschikking stellen van middelen en geheimhouding
'1. Partijen stellen alle faciliteiten en informatie aan elkaar ter beschikking voor zover dat

noodzakelijk is voor uitvoering van de diensten op het in de Producten- en

dienstencatalogus vastgelegde kwaliteitsniveau.

2. Partijen zijn verplicht geheimhouding te betrachten met betrekking tot alle gegevens,

waarvan de partijen of de personen waarvan deze partij zich bij de uitvoering van deze

overeenkomst bedienen, kennisnemen en waarvan de vertrouwelijkheid bekend is, dan

wel redelijkerurrijs kan worden aangenomen dat deze gegevens een vertrouwelijk karakter

hebben.

Artikel 8 Aansprakelijkheid en verzekering

l. De partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, is

tegenover dc andere partij aansprakelijk voor de door de andere partij geleden dan wel

te lijden schade.

2. De dienstverlenende partij draagt, ter dekking van de onder lid 1 van dit artikel vermelde

aansprakelijkheid, zorg voor een adequate verzekering.

3. Voor zover een schade mede toe te rekenen is aan de dienstverlenende partij, treden

panuen met etKaaf rft ovef reg uvef ue ofrueilrfrge verueilfrg v¿,il ue suilduc.

Artikel 9 Onvoorziene omstandigheden, geschillenregeling

L lndien onvoorziene omstandigheden zich voordoen die buiten de invloedsfeer van partijen

liggen en die ertoe leiden dat partijen, of een der partijen, de afspraken uit deze

dienstverleningsovereenkomst niet (meer) kunnen c.q. kan nakomen, wordt daarvan

onverwijld mededeling gedaan aan het coördinatiecentrum. Het coördinatiecentrum

initieert een overleg met beide partijen waarin eventuele maatregelen en de gevolgen

voor de verdere uitvoering van deze dienstverleningsovereenkomst worden besproken.

2. De eventueel te nemen maatregelen doen recht aan de oorspronkelijke bedoeling van

partijen zoals ven¡voord in deze dienstverleningsovereenkomst.

3. Het in het eerste en tweede lid van dit artikel bepaalde is op gelijke wijze van

toepassing in het geval partijen, na daarover overleg met elkaar te hebben gevoerd, van

inzicht verschillen over de uitleg of uitvoering van deze dienstverleningsovereenkomst of

daarmee samenhangende afspraken.

4. Wanneer een van de partijen in gebreke is in de uitvoering van diens plichten op grond

van deze overeenkomst, treedt het escalatiemodel zoals vastgesteld door het bestuurlijk

overleg, in werking en wordt dienovereenkomstig een oplossing bereikt.
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10 Klachtenregeling
Klachten vanwege het optreden van medewerkers van partijen ten behoeve van de RUD

worden afgehandeld volgens de klachtenregeling van de dienstafnemende partij waarvoor
de betreffende medewerker op het moment van het ontstaan van de klacht feitelijk
werkzaam is.

De partij die de klacht in behandeling heeft, doet mededeling aan de directeur van de
ontvangst en de wijze van afhandeling ervan. De directeur RUD informeert de werkgever
van de betreffende medewerker.

Het coördinatiecentrum betrekt deze gegevens bij de kwaliteitsmonitoring.

lndien een klacht rechtstreeks bij de directeur wordt ingediend, stuurt de directeur de
klacht ter behandeling door aan de dienstafnemende partij waarvoor de medewerker
waarop de klacht betrekking heeft, op dat moment feitelijk werkzaam was.

Artikel 11 Duur van de overeenkomst, slotbepalingen
l. Deze overeenkomst geldt voor de periode van I januari 2017 tot en met 31 december

2O'lZ. Tussentijdse opzegging of wijziging door partijen van deze
dienstverleningsovereenkomst is slechts mogelijk met instemming van alle partijen.

2. Alle aan deze dienstverleningsovereenkomst gehechte bijlagen maken onderdeel uit van
deze overeenkomst.

3. Deze dienstverleningsovereenkomst kan worden aangehaald als
Dienstverleningsovereenkomst uitvoering basistaken en verzoektaken RUD Limburg-
Noord 2017".



RUD Limburg-Noord

Pagina 6 van 8

Aldus door partijen overeengekomen te Roermond d.d. 15 december 2016

De gemeente Beesel,

De burgemeester van Beesel,

De gemeente Bergen,

Burgemeester van Bergen,

De gemeente Echt-Susteren,

Burgemeester van Echt-Susteren,

De gemeente Gennep,

Burgemeester van Gennep,

De gemeente Horst aan de Maas,

Burgemeester van Horst aan de Maas,

De gemeente Leudal,

Burgemeester van Leudal,

De gemeente Maasgouw,

Burgemeester van Maasgouw,
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De gemeente Mook en Middelaar,

Burgemeester van Mook en Middelaar,

De gemeente Neden¡veert,

Burgemeester van Nederweert,

De gemeente Peel en Maas,

Burgemeester van Peel en Maas,

De gemeente Roerdalen,

Burgemeester van Roerdalen,

De gemeente Roermond,

Burgemeester van Roermond,

De gemeente Venlo,

Burgemeester van Venlo,

De gemeente Venray,

Burgemeester van Venray,

De gemeente Weert,

Burgemeester van Weert,
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De provincie Limburg,

Commissaris der Koning,

Biilaqen bii deze dienstverleningsovereenkomst:

L Vigerende bestuursovereenkomst

2. Regionaal uitvoeringsprogramma 2OlZ

3. Producten- en dienstencatalogus 2012,

4. Tarievenoverzicht RUD 2012, de definitieve tarieven worden vastgesteld tijdens het

voorjaarsoverleg in 2017, en zijn vanaf dan beschikbaar



Register behorende bij het Besluit mandaat, (sub)volmacht en machtiging RUD
Limburg-Noord versie 2017

Nr: Bevoegdheid: Grondslag: Specifieke bepalingen /
voorwaarden:

Intern RUD

A1 Het opstellen van het regionaal
u itvoeri ngsprogramma.

A2 De aansturing van de
uitvoering van het regionaal
uitvoeringsprog ram ma.

A3 De dagelijkse aansturing van
het coördinatiecentrum.

Algemeen / Basistaken
B1 Het maken van afspraken met

het Openbaar Ministerie, Politie
en landelijke inspectie- en
opsporingsdiensten, waaronder
het periodiek afsluiten van
handhavingsarrangementen.

Artikel 7, lid 12
Bestuursovereenkoms
t

82 Het afsluiten van
sa menwerki n gsa rran gementen
met andere RUD-directeuren.

Artikel 7, lid 12
Bestuursovereenkoms
t

B3 Het stilleggen van
werkzaamheden bij het
ontbreken van een daartoe
vereiste omgevingsvergunni ng

Artikel I7.tO - L7.L3
Wet milieubeheer

Het stilleggen kan alleen bij
spoedeisende gevallen en
dient direct te worden
gemeld bij het bevoegd
qezaq.

B4 Het voeren van
correspondentie ter
voorbereiding en uitvoering van
de door het bevoegde orgaan
genomen besluiten.

B5 Het verstrekken van zakelijke
inlichtingen aan derden
omtrent algemeen geldende
voorschriften en regelingen
alsmede het verstrekken van
bescheiden waarop ingevolge
geldende regelgeving
aanspraak bestaat.

B6 Het aanvragen van subsidies
ten behoeve van de uitvoering
van de taken.

Artikel 4:21 Algemene
wet bestuursrecht

De bestuurlijke
vertegenwoordiger van de
betreffende gemeente(n)
dien(t) (en) vooraf akkoord
te geven.



Nr Bevoegdheid: Grondslag Specifieke bepalingen /
voorwaarden:

Verzoektaken, niet zijnde
Basistaken
Besluiten inzake
bestu u rsrechtel ij ke procedu res.

-c1 Besluiten op grond van:
a. vereenvoudigde wijze van
afdoen en afdoen herhaalde
aanvraag;
b. horen;
c. opschorten besl istermijn ;

d. besluiten over
dwangsommen bij niet tijdig
beslissen;
- L^-!....---^^Ls^tt¡l-^c, uc5Luul 5r cLr rLcilJKg
geldschulden
f. bestuurlijke lus en
tussenuitspraak.

a

b

c
d
e
f.

art. 4:5 en 4:6
Awb
b. art. 4.7 en 4:8
Awb
afdeling 4.1.3 Awb

titel 4.4 Awb
art.8:5la,8:51b,
B:5lc, B:BOa en
o.oôL 

^.^,LO.OUU AVVU

c2 Het vragen van advies op basis
van de Wet Bibob en het
maken van afspraken naar
aanleiding van het uitgebrachte
advies.

c3 Besluiten inzake
vergunningverlening bij of
krachtens de Wabo
(procedurestappen,
ontwerpbesluit, besluit,
goedkeu ringsbesluiten op
maatwerkvoorsch rift en )

c4 Besluiten op grond van het
Bouwbesluit (omvat ook het
accepteren van meldingen en
het opleggen van
maatwerkvoorschriften )

c5 Besluiten op grond van het
Besluit algemene regels voor
inrichtingen milieubeheer
(omvat ook het accepteren van
meldingen en het opleggen van
maatwerkvoorsch riften).

c6 Besluiten op grond van
Hoofdstuk B, 10, 13, en 19
Wm

c7 Besluiten in het kader van de
M i I ieu -effectra pportage ( Betreft
in ieder geval:
- procedurestappen
- advies reikwijdte en
detailniveau MER
- besluit MER-beoordeling
- aanvaardbaarheidsverklaring
(op grond van
overqanqsreoels)

hoofdstuk 7 Wet
milieubeheer
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c8 Uitbrengen advies met het oog
op de samenhang tussen de
omgevingsvergunning en de
verounnino o.o.v. de Waterwet

art. 6.27 Waterwet

c9 Het uitoefenen van toezicht op
de naleving van het bij of
krachtens de Wabo en de bij of
krachtens de in artikel 5.1 van
de Wabo genoemde wetten
juncto 5.2 van de Wabo, voor
zover niet vallend onder het
basistakenoakket

c10 Het voeren van correspondentie
in het kader van toezicht en
handhaving, waaronder in ieder
geval begrepen:
a. een
bezoekbevesti g i ngsbrief
b. een
voorwaa rschuwi n gsbrief
c. een vooraankondiging last
onder bestuursdwang of last
onder dwangsom (hoorbrief)
d. vorderingen om informatie
in het kader van de controle op
de naleving van regelgeving,
alsmede de reacties op de in dit
kader toeqezonden informatie

art. 5.16 Awb

c11 Het nemen van besluiten over,
op grond van vergunning-
voorschriften, te overleggen
meldinqen, rapportages e.d.

c72 Besluiten op grond van Titel 5.3
Awb (herstelsancties)
Betreft:
- het opleggen, weigeren,
intrekken, wijzigen van een
herstelsanctie,
- het opleggen, weigeren,
intrekken, wijzigen van een
bouw- of sloopstop op grond
van de Wabo niet zijnde een
spoedeisende bouw- of
sloopstop.

Omvat tevens besluiten en
(feitelijke) handelingen ter
voorbereiding en uitvoering van
deze besluiten.

c13 Het nemen van besluiten op
grond van artikel 5:27 Awb en
de Algemene wet op het
binnentreden welke zijn
benodigd ten behoeve van de
toepassing van bestuursdwang
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ct4 Besluit tot het opleggen van
een spoedeisende last onder
bestuursdwang conform art.
5.31, Awb juncto 5.17, Wabo
dan wel de schriftelijke
bekrachtiging van de
mondelinge aanzegging daartoe

c15 Besluiten tot het vaststellen
van qedooqbeschikkinqen

c16 Het nemen van besluiten op
grond van hoofdstuk 17 Wm
inzake maatregelen bij
ongewoon voorval

cL7 Besluiten op verzoeken van
derden om bestuursrechtelijk/
handhavend ootreden

c18 Het zorgdragen voor de intake
van vergunningaanvragen en
-^t!:-^^- 

i- L^l l.^r^-.,-^.
I I tgtuil tgçl t il I I tçL 

^quEr 
vor r.

a. WABO
b. Activiteitenbesluit
c. Milieuwetoevino

c19 Het voeren van
casemanagement voor het
uitvoeren van
vergunningverlening en
toezicht in het kader van:
a. WABO
b. Activiteitenbeslu it
c. Milieuwetoevino

6



Bijlage 2.
Machtiging

GEMEENTE vVEERT

MACHTIGING

De burgemeester van de gemeente Weert
gelet op artikel 171, tweede Lid Gemeentewet

machtigt

Wethouder A.F. van Eersel

de dienstververleningsovereenkomst2OtT ter uitvoering van de basistaken en verzoektaken
binnen de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord namens hem te ondertekenen tijdens het
bestuurlijk overleg van 15 december 2016.

0 6 0EC.20t0

van Weert,)

mans





Bijlage 3.
Mandaatbesluit 2O17

GEMEENTE vyEERT

Burgemeester en wethouders van de gemeente Weert,
De burgemeester van de gemeente Weert

ieder voor zover het zijn eigen bevoegdheid betreft;

gezien het voorstel van het Bestuurlijk overleg RUD Limburg Noord;
gelet op de Algemene wet bestuursrecht;
mede gelet op de ontwikkelingen rondom de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD);

besluiten:

I Tot verlening van de mandaten, volmachten en machtigingen als bedoeld in het bijgaand
register aan de directeur van de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord;

II

Artikel 1 (Randvoorwaarden)

Bij de uitoefening van de bevoegdheden, als bedoeld in dit besluit, worden de specifieke
bepalingen/voorwaarden, daarbij vermeld in de als zodanig genoemde kolom van het bij dit
besluit behorende register in acht genomen.
Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, wordt bij de uitoefening van bedoelde
bevoegdheden het daaromtrent gestelde bij of krachtens wetten, besluiten, verordeningen,
circulaires, regelingen, aanwijzingen en richtlijnen van rijks-, provinciale en gemeentelijke
wetgevers of bestuursorganen in acht genomen.
Onverminderd het bepaalde in het eerste en tweede lid, worden in vergunningen,
ontheffingen, toestemmingen, overe.pnkomsten e.d. de gebruikelijke voorwaarden en
bepalíngen opgenomen.
Inzake de uitoefening van bevoegdheden, als bedoeld in dit besluit, zal jaarlijks
verantwoording worden afgelegd in het inhoudelijke jaarverslag.

Artikel 2 (Vervanging)

Ingeval van afwezigheid van de directeur van de RUD, aan wie bij of krachtens dit besluit
bevoegdheden zijn toegekend, worden deze bevoegdheden door zijn plaatsvervanger uitgeoefend

Artikel 3 (Mandaat, volmacht en machtiging)

Onder mandaat wordt het volgende begrepen: de bevoegdheid om in naam van burgemeester
en wethouders, dan wel in naam van de burgemeester, besluiten als bedoeld in artikel 1:3
eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht te nemen.
Onder volmacht wordt het volgende begrepen: de bevoegdheid om in naam van burgemeester
en wethouders, dan wel in naam van de burgemeester privaatrechtelijke rechtshandelingen te
verrichten.
Onder machtiging wordt het volgende begrepen: de bevoegdheid om in naam van
burgemeester en wethouders, dan wel in naam van de burgemeester, feitelijke handelingen te
verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 4 (Ondertekening)

De namens burgemeester en wethouders uitgevoerde bevoegdheden worden als volgt
ondertekend:
'Namens burgemeester en wethouders van ...,'gevolgd door de naam en de functie-aanduiding
van de directeur en daaronder zijn of haar handtekening.
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5. De namens de burgemeester uitgevoerde bevoegdheden worden als volgt ondertekend:
'Namens de burgemeester van ...,' gevolgd door de naam en de functie-aanduiding van de
directeur en daaronder zijn of haar handtekening.

Artikel 5 (Ondermandaat, subvolmacht en submachtiging)

1. De directeur van de RUD is bevoegd om aan medewerkers van de deelnemers in de RUD
Limburg-Noord een ondermandaat, een subvolmacht, dan wel een submachtiging te verlenen
voor wat betreft de bevoegdheden als bedoeld in het bijbehorende register, met uitzondering
van de bevoegdheden genoemd onder B1 en 82. Hierbij kunnen voorwaarden ten behoeve van
de verlening aangeven worden.

2. De verlening geschiedt schriftelijk.
3. Ingeval van uitoefening van ondermandaat, subvolmacht en submachtiging, als bedoeld in het

eerste lid, worden uitgaande stukken overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 ondertekend,
met dien verstande dat de naam, de functieaanduiding en de handtekening van de
gemachtigde medewerker in de plaats van de naam, de functieaanduiding en de handtekening
van de eerst gemandateerde, gevolmachtigde of gemachtigde worden geplaatst.

III Te bepalen dat dit besluit kan worden aangehaald als "Besluit mandaat, volmacht en
machtiging RUD Limburg-Noord 2017".

IV Te bepalen dat besluit inwerking treedt op de dag na publicatie.

V Te bepalen dat het besluit mandaat, volmacht en machtiging RUD Limburg Noord d.d. (vorig
jaar vastgesteld) wordt ingetrokken op bij IV bedoelde datum.

Weert, 0 6 0Ec. 201ô

Burgemeester en wethouders rt,
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