
Delegatiebesluit RUD Utrecht 2020

Besluit van het algemeen bestuur van de Regionale uitvoeringsdienst Utrecht houdende de verlening

van delegatie aan het dagelijks bestuur (Delegatiebesluit RUD Utrecht 2020)

 

Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Regionale uitvoeringsdienst Utrecht,

 

Gelet op:

 

- artikel 57a, eerste lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 152 van de Provinciewet;

- afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Besluiten:

 

vast te stellen:

Delegatiebesluit RUD Utrecht 2020:

 

Artikel 1: Begripsbepaling

Artikel 1 van de Gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Utrecht 2.0 is van toepassing

op dit besluit. Daarnaast wordt in dit besluit verstaan onder:

a. ambtenaren

b. directeur: de directeur van de Regionale uitvoeringsdienst, bedoeld in artikel 27 van de regeling. 

 

Artikel 2: Delegatie

1. Het algemeen bestuur draagt aan het dagelijks bestuur de bevoegdheid over te beslissen tot het

verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen namens de Regionale uitvoeringsdienst.

2. Artikel 152 van de Provinciewet is van overeenkomstige toepassing.

3. Het algemeen bestuur draagt aan het dagelijks bestuur de bevoegdheid over te beslissen over

de inrichting van de organisatie van de Regionale uitvoeringsdienst, bedoeld in artikel 3, tweede

lid van de regeling en dit vast te leggen in een organisatieverordening met dien verstande dat

voordat het dagelijks bestuur beslist over de uitoefening van die bevoegdheid, het algemeen

bestuur in de gelegenheid wordt gesteld wensen en bedenkingen kenbaar te maken.  

 

Artikel 3: Mandaat en ondermandaat

1. Het dagelijks bestuur kan de aan hem gedelegeerde bevoegdheden, genoemd in artikel 2, eerste

lid, in mandaat opdragen aan de directeur.

2. De directeur kan de aan hem gedelegeerde bevoegdheden in ondermandaat opdragen aan andere

ambtenaren, werkzaam bij de Regionale uitvoeringsdienst.

3. Een mandaat of ondermandaat wordt schriftelijk gegeven, overeenkomstig artikel 10:5 van de

Algemene wet bestuursrecht.
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Artikel 4: Volmacht en machtiging

Voor de toepassing van dit besluit wordt met mandaat gelijkgesteld de verlening van:

a. volmacht om namens de Regionale uitvoeringsdienst privaatrechtelijke rechtshandelingen te

verrichten, en

b. machtiging om namens de Regionale uitvoeringsdienst handelingen te verrichten die een besluit

noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.  

 

Artikel 5: Slotbepaling Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Delegatiebesluit RUD Utrecht 2020.

 

Artikel 6: Bekendmaking en inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag volgend op de dag van bekendmaking. Gelijktijdig met de

inwerkingtreding van dit besluit wordt het Delegatiebesluit RUD Utrecht 2014 gepubliceerd op 24 april

2014 ingetrokken.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Regionale

Uitvoeringsdienst Utrecht 5 december 2019.

 

Utrecht, 16-1-2020
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