
Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Belastingsamenwerking 

gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht 2020 

 

Het bestuur van het openbaar lichaam Belastingsamenwerking gemeenten en Hoogheemraadschap 

Utrecht (hierna ook: BghU), en de voorzitter ervan, 

overwegende dat op grond van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, Wet gemeenschappelijke 

regelingen, Waterschapswet, Gemeentewet, de Invorderingswet 1990 en diverse andere wetten 

bevoegdheden zijn overgedragen aan het bestuur; 

overwegende dat het uit oogpunt van efficiency wenselijk is dat bevoegdheden uitgeoefend worden 

op een niveau dat in overeenstemming is met de aard en inhoud van die bevoegdheden; 

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking 

gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht , 

gelet op artikel 34, tweede lid van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking 

gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht, 

gelet op artikel 3 van het Delegatiebesluit BghU Utrecht 2013, 

 

BESLUIT: 

 

aan de directeur mandaat, volmacht en machtiging te verlenen voor: 

1. de voorbereiding en uitvoering van bestuursbesluiten met betrekking tot het taakgebied van 

de BghU, met inbegrip van de correspondentie daarover; 

2. het nemen van besluiten en verrichten van handelingen met betrekking tot het taakgebied van 

de BghU, met inbegrip van de correspondentie daarover; onder deze bepaling vallen onder 

andere: 

A. het nemen van besluiten en verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen binnen 

het kader van door het bestuur geautoriseerd budget; 

B. het besluiten tot het aanbesteden van leveringen en diensten binnen het kader van door 

het bestuur geautoriseerd budget; 

C. het verzekeren van eigendommen en risico’s, inclusief verzekeringen op 

personeelsgebied; 

3. het nemen van besluiten en verrichten van handelingen inzake verzoeken op grond van de 

Wet openbaarheid van bestuur en de Algemene verordening gegevensbescherming; 

4. het verrichten van handelingen op grond van de bevoegdheden als bestuurder in de zin van 

de Wet op de ondernemingsraden; 

5. het nemen van conservatoire maatregelen, het voeren van rechtsgedingen, het maken van 

bezwaar en het instellen van beroep; 

6. het nemen van besluiten over de toepassing van regelingen inzake sectorale en decentrale 

secundaire arbeidsvoorwaarden op de direct en indirect ondergeschikte werknemers; 

 



7. het sluiten en beëindigen van arbeidsovereenkomsten met werknemers van de BghU en alle 

uitvoeringshandelingen die verband houden met die arbeidsovereenkomsten, met 

uitzondering van de eigen arbeidsovereenkomst en de arbeidsovereenkomst met de 

businesscontroller; 

8. het geheel of gedeeltelijk oninbaar verklaren van de belasting per 1 januari 2014; 

9. het doen van aangifte van strafbare feiten, waarvan het bestuur, de directeur of één van de 

managers van de eenheden kennis heeft genomen; 

10. besluiten tot toepassing van de hardheidsclausule op grond van artikel 63 AWR per 1 januari 

2014; onder voorwaarde dat de directeur de plicht heeft het bestuur vooraf te informeren 

wanneer hij de hardheidsclausule toepast; 

11. het op grond van artikel 66 AWR verlenen van gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van een 

opgelegde boete per 1 januari 2014. 

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.  

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit BghU 2020’. 

Het ‘Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit BghU 2013’ wordt ingetrokken met ingang van 1 

januari 2020.  

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de Belastingsamenwerking gemeenten en 

hoogheemraadschap Utrecht van 31 oktober 2019.  

 

Utrecht, 31 oktober 2019 

 

Het bestuur voornoemd, 

 

 

de voorzitter,        de secretaris, 

 

 

J.C.H. Haan        M. Vrisou van Eck  

 

 


