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Ondermandaatbesluit VTH-taken Omgevingsdienst IJsselland  
 

Besluit van de directeur van de Omgevingsdienst IJsselland tot het verlenen van 

ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging aan medewerkers van de 

Omgevingsdienst IJsselland, ten behoeve van de uitvoering van de taken op het gebied 

van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken). Het betreft de VTH-taken 

waarvoor mandaat is verleend aan de directeur door de colleges van burgemeester en 

wethouders van respectievelijk Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, 

Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland, Zwolle en door het college 

van Gedeputeerde Staten van Overijssel. 

 

De directeur van de Omgevingsdienst IJsselland, 

 

Gelet op het mandaatbesluit zoals vastgesteld door de afzonderlijke colleges van burgemeester 

en wethouders van de deelnemende gemeenten en het college van Gedeputeerde Staten van 

de deelnemende provincie; 

 

Gelet op het bepaalde in afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht; 

 

BESLUIT: 

 

Het Ondermandaatbesluit VTH-taken Omgevingsdienst IJsselland vast te stellen. 

 

 

Artikel 1. 

Aan de teammanagers en de overige medewerkers van de Omgevingsdienst IJsselland wordt  

ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging verleend voor de bevoegdheden zoals 

omschreven in het Ondermandaatregister VTH-taken IJsselland (Bijlage 1), dat onderdeel 

uitmaakt van dit besluit. 

 

Artikel 2.  

De bevoegdheden dienen te worden uitgeoefend overeenkomstig het mandaatbesluit en de 

instructies, zoals vastgesteld door de afzonderlijke colleges van burgemeester en wethouders 

van de deelnemende gemeenten en het college van Gedeputeerde Staten van de provincie 

Overijssel. 

 

Artikel 3. 

De directeur van de Omgevingsdienst IJsselland kan nadere instructies geven omtrent de 

uitoefening van de bevoegdheden. 
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Artikel 4. 

Voor de toepassing van dit besluit en de daarop berustende bepalingen  worden met  

mandaat gelijkgesteld: de verlening van volmacht tot het verrichten van privaatrechtelijke 

rechtshandelingen en de machtiging om (feitelijke) handelingen te verrichten die noch een 

besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn. 

 

Artikel 5. 

Bij afwezigheid of verhindering van de ondergemandateerde gaat het ondermandaat, de 

ondermachtiging of de ondervolmacht over op zijn plaatsvervanger of, bij gebreke van een 

functionele plaatsvervanger, op de naast hogere functionaris. 

 

Artikel 6. 

Indien de uitoefening van een ondergemandateerde bevoegdheid de persoon, functie of enig 

ander belang van de ondergemandateerde zelf betreft, gaat het ondermandaat over op zijn 

plaatsvervanger of, bij gebreke van een functionele plaatsvervanger, op de naast hogere 

functionaris. 

 

Artikel 7. 

In geval van maatschappelijke, beleidsmatige, politieke, juridische of financieel gevoelige 

kwesties, gaat het ondermandaat, de ondervolmacht of de ondermachtiging van een 

medewerker administratieve ondersteuning, een vergunningverlener, een toezichthouder en/of 

een (juridisch) adviseur over op de teammanager van de desbetreffende medewerker of diens 

plaatsvervanger. Bij twijfel over de uitoefening van zijn ondermandaat, ondervolmacht of 

ondermachtiging, stemt de medewerker af met zijn teammanager of diens plaatsvervanger. 

 

Artikel 8. 

De in het mandaatbesluit, zoals vastgesteld door de afzonderlijke colleges van burgemeester 

en wethouders van de deelnemende gemeenten en het college van Gedeputeerde Staten van 

de provincie Overijssel, voorschreven wijze van ondertekening, is van overeenkomstige 

toepassing op de uitoefening van het ondermandaat, de ondervolmacht en de ondermachtiging, 

Een voorbeeld ondertekening luidt in dat geval als volgt: “Het college van burgemeester en 

wethouders van …. 

namens deze:” 

Gevolgd door de naam van de behandelaar en de functie van de behandelaar. 

 

Artikel 9. 

De ondertekening kan worden voorzien van een elektronische handtekening. 
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Artikel 10. 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum waarop het is bekendgemaakt.  

 

Artikel 11. 

Dit besluit kan worden aangehaald als “Ondermandaatbesluit VTH-taken Omgevingsdienst 

IJsselland”. 

 

 

Zwolle, <…datum….> 2018 

 

De directeur van de Omgevingsdienst IJsselland, 

 

 

 

<…ondertekening directeur…> 

 

 


