
    

 

Het Bestuur en de voorzitter van de Gemeenschappelijke Regeling 

Bedrijfsvoeringsorganisatie Reinigingsdienst Waardlanden, elk voor zover 

bevoegd,  

 

Gelet op het bepaalde in artikelen  6,  7 en 12 van de Gemeenschappelijke Regeling 

Bedrijfsvoeringsorganisatie  Reinigingsdienst Waardlanden, besluiten vast te 

stellen het navolgende Directiestatuut; 

 

 

DIRECTIESTATUUT 

 

1. Het Bestuur mandateert al hun bevoegdheden, voor zover  

 de aard van die bevoegdheden zich daartegen niet verzet, en er geen  

 wettelijke beperkingen zijn, aan de Directeur om in naam van, en onder   

verantwoordelijkheid, van het Bestuur deze bevoegdheden uit te oefenen. 

 

2. De Directeur is bevoegd de aan hem gemandateerde bevoegdheden voor zover de 

aard van de bevoegdheid zich daartoe leent door te mandateren aan een 

ondergeschikte medewerker. Aan het einde van elk kalenderjaar geeft de Directeur 

het Bestuur een overzicht van de door hem doorgemandateerde bevoegdheden.  

 

3. Onder het mandaat, zoals genoemd en bedoeld onder 1. en 2., valt in ieder geval: 
 

a. het nemen van privaatrechtelijke rechtshandelingen; 

b. besluiten om namens de Reinigingsdienst Waardlanden of namens 

de bestuursorganen van de Reinigingsdienst Waardlanden 

rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratieve 

beroepsprocedures te voeren of handelingen ter voorbereiding 

daarop te verrichten; 

c. het tekenen van uitgaande stukken die van het Bestuur uitgaan; 

d. de voorzitter vertegenwoordigen in en buiten rechte en deze 

vertegenwoordiging, zonodig, opdragen aan een door hem 

aangewezen gemachtigde; 

 
 

4. Van het algemeen mandaat en de bevoegdheid tot doormandatering zijn in elk 

geval uitgezonderd: 

a. het vaststellen of wijzigen van algemeen verbindende voorschriften; 

b. het vaststellen of wijzigen van de rechtspositieregeling van het personeel in dienst 

 van de Reinigingsdienst Waardlanden;  

c. het vaststellen of wijzigen van het financiële beleid, het financiële beheer en de 

 inrichting van de financiële organisatie, zoals bedoeld in Hoofdstuk 10 van de 

 Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Reinigingsdienst  

 Waardlanden; 

d. het doen van investeringen van een dusdanige omvang dan wel andere beheer-          

 beslissingen dat hiermee het voortbestaan van een of meerdere bedrijfsonderdelen 

 in geding kan komen; 

e. het treden buiten de totale financiële kaders van de vastgestelde begroting; 

f. het oprichten van andere rechtspersonen, zoals bedoeld in artikel 3, vijfde lid van 

  de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Reinigingsdienst  

 Waardlanden; 



    

g. het vaststellen of wijzigen van de begroting; 

h. het vaststellen van de rekening; 

i. het aanwijzen van een registeraccountant; 

j. toetreding, uittreding of wijziging van de  Gemeenschappelijke Regeling 

 
5. dat de Directeur verplicht is, voordat hij van de gemandateerde bevoegdheden 

gebruik maakt, met het bestuursorgaan of de verantwoordelijke bestuurder te 
overleggen, en ter beoordeling voor te leggen of van de gemandateerde 
bevoegdheid gebruik kan worden gemaakt, indien:  
a. de verwachting is gerechtvaardigd dat de uitoefening van de bevoegdheid 

grote financiële, juridische of politiek/bestuurlijke gevolgen krijgt of 
vermoedelijk zal krijgen; 

b. er sprake is van mogelijke strijdigheid met vastgesteld beleid; 
c. niet begrote financiële of andere belangrijke gevolgen zijn te verwachten of 

anderszins een aanmerkelijk beslag op financiële middelen is te verwachten; 
d. het een onderwerp betreft dat sterk in de publieke belangstelling staat of 

vermoedelijk zal staan en politiek gevoelig ligt; 
e. door het nemen van een besluit door de mandataris de schijn van 

vooringenomenheid of belangenverstrengeling kan worden gewekt, en; 
f. er twijfel bestaat of de aard van de bevoegdheid zich tegen de 

mandaatverlening verzet; 
 

  
 

Vastgesteld in de vergadering van het bestuur van 7 april 2016 

de secretaris,                              de voorzitter, 

 

w.g. T.J.E.P. Versteeg   w.g. A. Donker 

 

T.J.E.P. Versteeg    A. Donker 

 

 

 

 

 

 
 


