
(

G ll E N E-r

I-R.E

B ESLU IT ONDERMAN DAAT MANAG ER B EDRI' FSVOERI NG

De Manager Bedrijfsvoering (Manager ll strategisch ll) ;

gelet op het bepaalde in het "Besluit mandaten, volmachten en machtigingen 2014"i

gelet op het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 3 juni 2014;

gelet op het bepaalde in de artikelen l0: I en volgende van de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT:

de uitoefening van de bevoegdheden, zoals vermeld in het bij het "Besluit mandaten,
volmachten en machtigingen 20 14" behorende bevoegdhedenregister, te mandateren aan de

daarin als submandataris genoemde medewerkers;

2. de voor het mandaat van de manager Bedrijfsvoering geldende algemene bepalingen onverkort
van toepassing te verklaren op de onderhavige bevoegdhedenverlening c.q. het onderhavige
besluit;

3. te bepalen dat het de gemandateerde medewerkers niet ¡s toegestaan om de bij dit besluit aan

hen verleende bevoegdheden geheel dan wel gedeeltelijk door te mandateren;

4. te bepalen dat dit besluit kan worden aangehaald als het "Besluit ondermandaat manager

Bedrijfsvoering".

5. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van de bekendmaking met
terugwerkende kracht tot I januari 20|.4.

Waalre, 4 iuni2014

DeM ring

L
Drs. J.C.M. Heerkens



(

G l.l E N ET

I-RE

BESLU IT ON DERMANDAAT MANAG ER DI ENSTVERLEN I NG

De Manager Dienstverlening (Manager ll, strategisch lll);

gelet op het bepaalde in het "Besluit mandaten, volmachten en machtigingen 20'4"i

gelet op het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 3 juni 2014;

gelet op het bepaalde in de artikelen l0: I en volgende van de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT:

de uitoefening van de bevoegdheden, zoals vermeld in het bij het "Besluit mandaten,
volmachten en machtigingen 20 14" behorende bevoegdhedenregister, te mandateren aan de

daarin als submandataris genoemde medewerkers;

2. de voor het mandaat van de manager dienstverlening geldende algemene bepalingen

onverkort van toepassing te verklaren op de onderhavige bevoegdhedenverlening c.q. het
onderhavige besluit;

3. te bepalen dat het de gemandateerde medewerkers niet is toegestaan om de bij dit besluít aan

hen verleende bevoegdheden geheel dan wel gedeeltelijk door te mandateren;

4. te bepalen dat dit besluit kan worden aangehaald als het "Besluit ondermandaat Manager
Dienstverlening".

5. Dit besluit treedt in werking met ¡ngang van de dag volgend op die van de bekendmaking met
terugwerkende kracht tot I januari 2014.

Waalre, 4 iuni 2014

De Manager D stverlening

lng. H.A. van den Broeke



GE]lEENTE

I-RE

BESLUIT ONDERMANDAAT MANAGER SOCIALE ONT\^/IKKELING

De Manager Sociale Ontwikkeling (Programma manager ll + tactisch l);

gelet op het bepaalde in het "Besluit mandaten, volmachten en machtigingen 2014"i

gelet op het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 3 juni 2014;

gelet op het bepaalde in de artikelen l0:l en volgende van de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT:

de uitoefening van de bevoegdheden, zoals vermeld in het bij het "Besluit mandaten,

volmachten en machtigingen 20 14" behorende bevoegdhedenregister, te mandateren aan de

daarin als submandataris genoemde medewerkers;

2. de voor het mandaat van de manager sociale ontwikkeling geldende algemene bepalingen

onverkort van toepassing te verklaren op de onderhavige bevoegdhedenverlening c.q. het
onderhavige besluit;

3. te bepalen dat het de gemandateerde medewerkers niet ís toegestaan om de bij dit besluit aan

hen verleende bevoegdheden geheel dan wel gedeeltelijk door te mandateren;

4. te bepalen dat dit besluit kan worden aangehaald als het "Besluit ondermandaat Manager

Sociale Ontwikkeling".

5. Dit besluit treedt in werking met ¡ngang van de dag volgend op die van de bekendmaking met
terugwerkende kracht tot I ¡anuari 2014.

Waalre, 4 juni 2014

De Manager Sociale Ontwikkeling,



GEMEEN'TE

I-RE

BESLUIT ONDERMANDAAT PROGRAMMAREG ISSEU R MANAG ER RU I MTELU KE
ONT\^/IKKELING

De Manager Ruimtelijke Ontwikkeling (Programma manager ll + tactisch l);

gelet op het bepaalde in het "Besluit mandaten, volmachten en machtigingen 2014";

gelet op het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 3 juni 2014;

gelet op het bepaalde in de artikelen l0:l en volgende van de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT:

de uitoefening van de bevoegdheden, zoals vermeld in het bij het "Besluit mandaten,

volmachten en machtigingen 20 14" behorende bevoegdhedenregister, te mandateren aan de

daarin als submandataris genoemde medewerkers;

2. de voor het mandaat van de manager ruimtelijke ontwikkeling geldende algemene bepalingen

onverkort van toepassing te verklaren op de onderhavige bevoegdhedenverlening c.q. het
onderhavige besluit;

3. te bepalen dat het de gemandateerde medewerkers niet is toegestaan om de bij dit besluit aan

hen verleende bevoegdheden geheel dan wel gedeeltelijk door te mandateren;

4. te bepalen dat dit besluit kan worden aangehaald als het "Besluit ondermandaat Manager

Ruimtel ijke Ontwikkeling".

5. Dit besluit treedt in werking met ¡ngang van de dag volgend op die van de bekendmaking met
terugwerkende kracht tot I januari 2014.

Waalre, 4 juni 2014

De Man ling,ke¡¡

lng. M. Dings



(

M E E N E-r

I-RE

BESLUIT ONDERMANDAAT MANAGER OPENBARE RUIMTE

De Manager Openbare Ruimte (Programma manager ll + tactisch l);

gelet op het bepaalde in het "Besluit mandaten, volmachten en machtigingen 2014";

gelet op het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 3 juni 2014;

gelet op het bepaalde in de artikelen I 0: I en volgende van de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT:

de uitoefening van de bevoegdheden, zoals vermeld in het bij het "Besluit mandaten,

volmachten en machtigingen 20 14" behorende bevoegdhedenregister, te mandateren aan de

daarin als submandataris genoemde medewerkers;

2. de voor het mandaat van de manager openbare ruimte geldende algemene bepalingen

onverkort van toepassing te verklaren op de onderhavige bevoegdhedenverlening c.q. het

onderhavige besluit;

3. te bepalen dat het de gemandateerde medewerkers niet is toegestaan om de bij dit besluit aan

hen verleende bevoegdheden geheel dan wel gedeeltelijk door te mandateren;

4. te bepalen dat dit besluit kan worden aangehaald als het "Besluit ondermandaat Manager

Openbare Ruimte".

5. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van de bekendmaking met

terugwerkende kracht tot I ¡anuari 2014.

Waalre, 4 juni 2014

Ruimte,

lng.J



(

G M E N

I-R,E

BESLUIT ONDERMANDAAT GEMEENTESECRETARIS

De gemeentesecretaris;

gelet op het bepaalde in het "Besluit mandaten, volmachten en machtigingen 20 14";

gelet op het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 3 juni 2014;

gelet op het bepaalde in de artikelen I 0: I en volgende van de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT:

de uitoefening van de bevoegdheden, zoals vermeld in het bij het "Besluit mandaten,

volmachten en machtigingen 20 14" behorende bevoegdhedenregister, te mandateren aan de

daarin als submandataris genoemde medewerkers;

2. de voor het mandaat van de secretaris geldende algemene bepalingen onverkort van

toepassing te verklaren op de onderhavige bevoegdhedenverlening c.q. het onderhavige

besluit;

3. te bepalen dat het de gemandateerde medewerkers niet is toegestaan om de bij dit besluit aan

hen verleende bevoegdheden geheel dan wel gedeeltelijk door te mandateren;

4. te bepalen dat dit besluit kan worden aangehaald als het "Besluit ondermandaat
gemeentesecretaris".

5. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van de bekendmaking met
terugwerkende kracht tot I ¡anuari 2014.

Waalre, 4 juni2014

De gemeentesecretaris,

E-r

drs. J.W.F. Compagne


