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Register attributie en mandaat belastingen en WOZ20l4
als afzonderlijk register behorende bij het "Besluit mandaten, volmachten en machtigingen 2014" van de gemeente
Waalre

Verantwoording
De bevoegdheden op het gebied van belastingen en WOZ zijn voornamelijk als "lex specialis" geregeld in
bijzondere wetten ("lex specialis derogat lex generalis", of te wel de bijzondere wet gaat boven de algemene wet).
Daarom zijn de bevoegdheden op dit taakveld samengevat in een afzonderlijk sub-register.

INHOUDOPGAVÉ

A. attributieregister belastingen en WOZ 2Ol4 (blz.2 t/m l3)
met aanwijzings- en benoemingsbesluiten en toebedeling van bevoegdheden

B. mandatenregister belastingen en }VO7Z2Ol4 (blz. 14 tlrn 2l)
met mandaten van de hefiìngsambtenaar en de invorderingsambtenaar

C. toelichting attributie- en mandatenregister belastingen en WOZ (blz.22 t/m 30)
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a. attributieregister belastingen en WOZ 2014 (blz. 2 Um l3)
met aanwijzings- en benoemingsbesluiten en toebedeling van bevoegdheden

NR
oct¡viteit Orgaon

aanwiizins
wenelìjk óevoegde

functionoris
toelìchting

Bel. I aanwrlzrng
heffingsambtenaar
grondslog: ot 23 l, 2 lid, sub b
Cemeentewet

benw
voor
aanwl|zrnS

Mdw beleidsuiwoering lll (functienaam
medewerker WOZ & Belastingen)

attributie,
ookWOZ-
ambtenaar.
art.l WetWOZ

Bel.2 aanwl|zrng
invorderingsambtenaar
grondslog ort 23 l, 2'lid, sub c

Gemeentewet

benw
voor
aanwijzing

Mdw bedriifsvoering lll (functienaam
financieel beheerder)

attributie

Bel. 3 aanwijzing medewerkers
belastingen
grondslog: or¿ 23 l,2 lid, sub d
Cemeentewet

benw
voor
aanwilzing

medewerkers van het team Belastingen
attributie

Bel.4 aanwijzing deu rwaarder
belastingen
grondslog ort 23 l,2 lîd, sub e

Gemeentewet

benw
voor
aanwuzrnS

Mdw beleidsuitvoering lll (medewerker
WOZ & Belastingen) in de hoedanigheid
van deurwaarder publiekrechtelijke
invordering

attr¡but¡e

Bel. 5 besluit aanwijzing
gemeenteambtenaar voor
verzending aanslagen
grondslog ort 8, l' Iid

lnvorderingswet 1990

benw
voor
aanwl.|zrnS

Mdw bedrijfsvoering lll (financieel
beheerder) van het team financiën &
Control belast met publiekrechteliike
invordering

attr¡but¡e

Bel. 6 besluit aanwijzing voor
inlichtingenverplichtingen
belastingen en WOZ
grondslogen:

ort23l en246oCW
ort 30 en 3l WetWOZ
o¡t. 56 AWR en orL 63o
lnvorderingswet

benw
voor
aanwilzing

medewerkers van het team Belastingen en

de aangewezen invorderingsambtenaar bel.
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mandaat van
college naar

Semeente-
ambtenaar

Bel. 7 besluit inzake algemeen
mandaat en machtiging aan

gemeenteambtenaar voor
toePassrng
hardheidsclausule,
beleidsregels art. 56 AWR
belastingen/rechten en

WOZ en

on inbaarverklaring
grondslog clousule hordheid on- 63
AWR.
grondslog oninboowerkloringen ort
66 AWR.

benw
voor
mandaat

heffìngsambtenaar voor de

hardheidsclausule en beleidsregels

invorderingsambtenaar voor afdoening
oninbaarverklaring en de heffìngsambtenaar
voor ondertekening

mandaat van
college naar
gemeente-
ambtenaar

Bel. 8 besluit inzake machtiging
voor beroep in cassatie

belastingzakenlWOZ

benw
voor
mandaat

heffìngsambtenaar

mandaat van
college naar
gemeente-
ambtenaar

Bel.9 besluit inzake alqemeen benw mandaat van
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GEMEEN-TE

E

Overzicht afzonderlijke aanwijzingsbesluiten en mandaten en machtigingen door het college
Deze besluiten treft u hierna aan op bladzijde 4 tot en met 13.

Bel. I -blz.4
Bel. 2 -blz. 5

Bel. 3 -blz. 6
BeL 4 -blz.7
Bel. 5 -blz.8
Bel. 6 -blz.9

Besluit aanwijzing heffingsambtenaar
Beslu it aanwijzing invorderingsambtenaar
Besluit aanwijzing medewerkers belastingen
Beslu it aanwijzing belastingdeurwaarder/betekenaar
Besluit aanwijzing voor de verzending van aanslagbiljetten
Besluit aanwijzing voor inlichtingenverplichtingen medewerkers belastingen

Besluit college inzake algemeen mandaat en machtiging aan gemeenteambtenaar
inzake de hardheidsclausule, beleidsregels belastingen/rechten en WOZ en oninbaarverklaring
Besluit van het college inzake machtiging voor beroep in cassatie
Besluit college inzake algemeen mandaat en machtiging aan gemeenteambtenaar voor de
uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken
Besluit college inzake aanstelling onbezoldigd ambtenaar inzake uitvoering kwijtschelding
gemeentelijke belastingen Waalre

Bel. 7- blz. l0

Bel.8 -blz. ll
bel. 9 -blz. l2

bel. lO-blz. l3

J

mandaat en machtiging aan

gemeenteambtenaar voor
de uitvoering van de Wet
waardering onroerende
zaken (artikel l, tweede lid
Wet WOZ), waaronder de
zorg voor het
gegevensbeheer (art. 38
Wet WOZ)

mandaat
voor

heffingsambtenaar

cóllege naar
gemeente-
ambtenaar

Bel.l0 besluit aanstelling
onbezoldigd
gemeenteambtenaar

benw bij kwiltscheldingen is sprake van een gedeelte van een fte van
gespecialiseerde werkzaamheden. Uit overwegingen van
doelmatigheid is voor de uitvoering daarom gekozen voor het
gespecialiseerde bedrilf Cannock Chase. Voor het uitvoeren
van specifieke invorderingbevoegdheden is het noodzakelijk de
wettelijk vertegenwoordiger van dit bedrijf aan te wijzen als

gemeenteambtenaar. De werkzaamheden worden uitgevoerd
op basis van een privaatrechtelijke overeenkomst. Omdat het
publiekrechteliike werkzaamheden betreft, is de wettelilk
vertegenwoordiger van het bedrilf Cannock Chase daarom
aangesteld als onbezoldigd ambtenaar. De CAO van de
gemeente is niet op hem van toepassing. Als ambtelilk
coördinator voor kwijtschelding fungeert Mdw
beleidsuitvoering ll functienaam consulent CMD



Bel.l
besluit aanwiizing heffìngsambtenaar van de gemeente Waalre

Het college van burgemeester en wethouders van Waalre;

gelet op artikel 2.I van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Waalre;

BESLUIT:

aan re wijzen als de gemeenteambtenaar bedoeld in artikel 23 l, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet, de

volgende gemeenteambtenaar:

Mdw beleidsuíwoering lll (functienaam Medewerker WOZ & Belastingen)

(ten tijde van dit besluit de heer M.F.M. Neggers)

De in dit besluit aangewezen heffingsambtenaar is tevens de in artikel l, tweede lid van de Wet waardering
on roerende zaken bedoelde gemeenteam btenaar.

Woolre, 3 juni 20'14

Hoogochtend,

BURGEMEESTER EN WETH

de secretoris,

drs. J.W.F. Compogne

DERS VAN WAALRE,
de burgemeester,

drs .Th.J. Kortmonn
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GEMEENTE

I-R,E,
Bel. 2
besluit aanwijzing invorderingsambtenaar yan de gemeente Waalre

Het college van burgemeester en wethouders van Waalre;

gelet op artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Waalre;

BESLUIT:

aan te wijzen als de gemeenteambtenaar bedoeld in artikel 23 l, tweede líd, onderdeel c van de Gemeentewet, de

volgende gemeenteam btenaar:

Mdw bedrijfsvoering lll (functienaam Financieel beheerder)

(ten tijde van dit besluit mevrouw A.MJ.van Ham).

Woolre, 3 juni 2014

Hoogochtend,

BURGEMEESTER EN W S VAN WAALRE,
de secretoris, de rgeme

J.W.F. Compogne Y.C.Th.J. Kortmonn
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Bel. 3
besluit aanwijzing medewerkers belastingen gemeente Waalre

Het college van burgemeester en wethouders van Waalre;

gelet op artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Waalre;

BESLUIT:

aan te wijzen als de gemeenteambtenaren bedoeld in artikel 23 l, tweede lid, onderdeel d van de Gemeentewet,
de volgende gemeenteambtenaren van BEDRIJFSVOERING taakveld belastingen:

- de Mdw beleidsuitvoering lll (functienaam MedewerkerYVOZ & Belastingen).

(ten tijde van dit besfuit de heer M.F.M. Neggers).

Woolre, 3 juni 2014

Hoogochfend,

BURGEMEESTER EN W
de sec

drs. J.W.F. Compogne

UDERS VAN WAALRE,
de rgemeester,

. Y.C.Th.J. Kortmo n

6



¿

M N -r

I-R.E
Bel.4
beslu it aanwijzi n g belasti n gdeu rwaarde r / betekenaar

Het college van burgemeester en wethouders van Waalre;

gelet op artikel 2.I van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Waalre;

BESLUIT:

aan te wijzen als de belastingdeurwaarder bedoeld in artikel 23 l, tweede lid, onderdeel e van de Gemeentewet,
de volgende gemeenteambtenaar:

de Mdw beleidsuitvoering lll (functienaam Medewerker}ul/OZ & Belastingen)

(ten tijde van dit besluit de heer M.F.M. Neggers).

Woolre, 3 juni 2014

Hoogochtend,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE.
de secretoris, de emeester,

J.W.F. Compogne .Th.J. Kortmonn
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Bel. 5
besluit aanwijzing voor de verzending van aanslagbilietten

Het college van burgemeester en wethouders van Waalre;

gelet op artikel 232van de Gemeentewet;

BESLUIT:

aan te wijzen de volgende gemeenteambtenaar, die in de plaats treedt van de gemeenteambtenaar bedoeld in
arrikel 23 l, tweede lid, onderdeel c van de Gemeentewet, voor de toezending of uitreiking van aanslagbilietten

ingevolge artikel 8, eerste lid van de lnvorderingswet 1990:

de Mdw beleidsuiwoering lll (functienaam Medewerkerlf.íOZ & Belastingen)

(ten tijde van dit besluit de heer M.F.M. Neggers).

Woolre, 3 juni 2014

Hoogochtend,

BURGEMEESTER EN WETH DERS VAN WAALRË,
dede secretoris, rge meesfer

drs. J.W.F. Compogne drs C.Th.J. Kortmonn
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GEMEEN-TE

I-R,E
Bel. 6
besluit aanwijzing voor inlichtingenverplichtingen belastingen en WOZ

Het college van burgemeester en wethouders van Waalre;

gelet op de artikelen 231 en 246avan de Gemeentewet, de artikelen 30 en 3l van de Wet waardering
onroerende zaken, artikel 56 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en artikel 63a van de lnvorderingswet
I 990;

BESLUIT:

aan te wijzen de volgende gemeenteambtenaren van Bedrijfsvoering taakveld belastingen en taakveld financiën
& control, belast met de heffing of de invordering van gemeentelijke belastingen, jegens wie mede gelden de

verplichtingen bedoeld in de artikelen 47,49 en 50 van de Algemene wet ¡nzake rijksbelastingen en in de
artikelen 58 en 60 van de lnvorderingswet 1990, dan wel bedoeld of van toepassing verklaard in de algemene

maatregel van bestuur krachtens artikel 246avan de Gemeentewet:

a. de Mdw beleidsuitvoering lll (functienaam MedewerkerWOZ & Belastingen)

(ten tijde van dit besluit de heer M.F.M. Neggers).

b. de Mdw bedrijfsvoering lll (functienaam Financieel beheerder),
(ten tijde van dit besluit mevrouw A.MJ. van Ham).

2. aan te wijzen de volgende gemeenteambtenaren van Bedrijfsvoering taakveld Belastingen en Financiën &
Controle, belast met de uiwoering van de Wet WOZ, jegens wie mede gelden de verplichtingen bedoeld in
de artikelen 47,49,50, 5l en 53a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, dan wel bedoeld of van

toepassing verklaard in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 3l van de Wet waardering
onroerende zaken:

a. de Mdw beleidsuitvoering lll (functienaam MedewerkerWOZ & Belastingen),

(ten tijde van dit besluit de heer M.F.M. Neggers).

b. de Mdw bedrijfsvoering lll (functienaam Financieel beheerder)
(ten tijde van dit besluit mevrouw A.MJ.van Ham).

Woolre, 3 juni 2014

Hoogochtend,

BURGEMEESTER EN WETH ERS VAN WAALRE,
dede secretoris, e

J.W.F. Compogne
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Bel. 7
besluit college inzake algemeen mandaat en machtiging aan gemeenteambtenaar voor toepassing
hardheidsclausule, de beleidsregels artikel 5ó AWR en oninbaarverklaring

Het college van burgemeester en wethouders van Waalre;

BESLUIT:

l. de heffìngsambtenaar van de gemeente Waalre te mandateren om namens hem:
- artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen toe te passen;

- artikel 66 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen toe te passen;

- artikel 56 AWR beleidsregels belastingen, rechten en WOZ toe te passen;

2. de invorderingsambtenaar van de gemeente Waalre met de afdoening te mandateren om namens hem:

- de belasting geheel of gedeeltelijk oninbaar te verklaren als bedoeld in artikel 255, vijfde lid van de

Gemeentewet;
- in dezen de heffìngsambtenaar in het kader van interne controle te mandateren met de ondertekening;

3. aan de mandatering worden de volgende voorwaarden verbonden:
a) ondermandaat van bovengenoemde bevoegdheden is niet mogeliik;
b) de heffingsambtenaar respectievelijk invorderingsambtenaar geeft na afloop van ieder kalenderkwartaal

een overzicht van de gevallen als zii bovengenoemde bevoegdheden in het voorgaande kwartaal hebben

uitgeoefend.

Woolre, 3 juni 2014

Hoogochtend,

BURGEMEESTER EN WETH DERS VAN WAALRE,
dede secretoris, urgemeester,

drs. J.W.F. Compogne drs .C.Th.J. Kort monn
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(

GEMEENTE

I-R,E
Bel. I
besluit college inzake machtiging voor beroep in cassatie

Het college van burgemeester en wethouders van Waalre;

BESLUIT:

de heffìngsambtenaar van de gemeente Waalre te machtigen om namens hem beroep in cassatie in te
stellen in belastingprocedures betreffende de gemeentelijke belastingen van de gemeente, de in deze

procedures nodige stukken te doen opmaken en te tekenen en verder al datgene te verrichten wat de

heffìngsambtenaar raadzaam zal oordelen, een en ander met het recht van substitutie.

De gemachtigde kiest te dezen domicilie ten kantore van het gemeentehuis Waalre, Laan van Diepenvoorde 32,

5582 LA Waalre.

Woolre, 3 juni 20.l4

Hoogochtend,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

de secretoris, deb rgemeester,

rs. J.W.F. Compogne Y.C.Th.J. Kortmo
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Bel. 9
besluit college inzake algemeen mandaat en machtiging aan gemeenteambtenaar voor de
uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (artikel l, tweede lid Wet WOZ), waaronder
de zorg voor het gegevensbeheer (artikel 38 Wet WOZ)

Het college van burgemeester en wethouders van Waalre;

BESLUIT:

de heffìngsambtenaar van de gemeente Waalre te mandateren om namens hem de in het bovenstaande
kader vermelde werkzaamheden uit te voeren.

Woolre, 3 juni 2014

Hoogochtend,

BURGEMEESTER EN UDERS VAN WAALRE,
dede secretoris, emeester,

. J.W.F. Compogne d .C.Th.J. Kortmonn
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GEl-lEEN-TE

I-R.E
Bel.l0
besluit aanstelling onbezoldigd ambtenaar inzake uitvoering kwijtschelding gemeenteliike
belastingen Waalre

Het college van burgemeester en wethouders van Waalre;

dat uit overwegingen van doelmatigheid de uitvoering van kwijtschelding gemeentelijke belastingen is uitbesteed

aan het bedrijf Cannock Chase;

gelet op artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Waalre;

BESLUIT:

l. de heer R. Wensing, medewerker van het bedrijf Cannock Chase, aan te stellen als onbezoldigd ambtenaar;

2. de CAO voor het personeel van de gemeente Waalre is niet op de voormelde onbezoldigd ambtenaar van

toepassing.

Woolre, 3 juni 2014

Hoogochtend,

BURGEMEESTER EN WETHOU RS VAN WAALRE,
dede secreto eester.

J.W.F. Compogne d Y.C.Th.J. Kortmo

Toelichting
IJit overueglngen von doetmotigheid is yoor de uitvoering von kwijtschelding gemeentelijke belostingen gekozen voor het

gespecioliseerde bedrijf Connock Chose. Voor het uitvoeren von specifeke invorderingsbevoegdheden ols kwiitschelding is het

noodzokelijk de behondelend medewerker von dit bedrijf oon te wijzen ols gemeenteombtenoor. De werkzoomheden worden

uitgevoerd op bosis von een privootrechtelijke overeenkomst. Omdot het publiekrechtelijke werl<zoomheden betreft, is de betreffende

medewerker van hetbedrijfConnock Chose doorom oongesteld ols onbezoldigd ombtenoor. De CAO voor hetþersoneel von de

gemeente is niet op hem von toepossing. Ats ombtelijk coörd¡notor voor kwijæchelding fungeert Mdw beleidsuitvoering ll functienoom
consulent CMD .
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