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Mandateringsregister

OVERZICHT C (externe mandaten)

Volgnr Omschrijving bevoegdheid

Gebaseerd op

1.

Het overbrengen en in bewaring stellen
van een op een weg staand voertuig
ingeval van overtreding van een bij of
krachtens de Wegenverkeerswet
vastgesteld voorschrift

2.

Behandeling aanvragen om
toestemming gebruik tijdelijke
bouwsels

Wegenverkeerswet/Besluit
wegslepen
voertuigen/Wegsleepverordening
gemeente
Valkenswaard/
artikel 125
Gem.wet
Brandbeveiligings
verordening

3.

Gebruiksvergunning permanente
bouwsels

4.

Gebruik niet
gebruiksvergunningplichtige
bouwwerken
Afgifte verklaring ex. Artikel 285
Faillissementswet

5.

6.

Afgifte internationaal rijbewijs

Bevoegd orgaan Mandaat
wettelijk
toegekend aan
B&W
Politiechef
regiopolitie Brabant
Zuidoost

Specifieke
mandateringsvoorwaarden

B&W

BRW commandant

Met het operationeel worden van
de Veiligheidsregio Brabant ZuidOost wordt de bevoegdheid
uitgeoefend door de commandant
van de Veiligheidsregio

Besl.brandveilig
B&W
gebruik
bouwwerken
Besluit brandveilig B&W
gebruik
bouwwerken
Faillissementswet B&W

BRW commandant

Art. 117
Burgemeester
Wegenverkeerswet

ANWB

BRW commandant

Bureau Schulddienstverlening/ inkomensondersteuningsloket
Met inachtneming van het
bepaalde in de op 20-2-1996
tussen de VNG en de ANWB ter
zake gesloten overeenkomst
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7.

Uitvoering werkzaamheden in het kader
van de Wet Waardering Onroerende
Zaken en de onroerende zaakbelasting

8.

- toezicht in het kader van de naleving
van het bij of krachtens de Wet
milieubeheer bepaalde en uitvoering
van handhavingsactiviteiten in het
kader van H 18 van die wet;
- milieutoezicht en uitvoering
handhavingsactiviteiten o.g.v. de Wet
bodembescherming en o.g.v. de
desbetreffende bepalingen van
gemeentelijke verordeningen.
Innen parkeerbelasting door
gebruikmaking van een elektronisch
betaalsysteem (belparkeren)
Legen parkeerautomaten
- compareren bij akten, te verlijden
Gemeentewet
door notariaat Willems & Smeets of
Potters Notarissen, waarbij de gemeente
partij is.

9.

10.
11.

B&W

B&W

B&W
Burgemeester

TOG Nederland Zuid
BV

Taxateurs in dienst van TOG
Nederland belast met genoemde
werkzaamheden zijn aangesteld als
onbezoldigd gemeenteambtenaren.

Milieudienst Regio
Eindhoven

- een en ander voorzover het
inrichtingen betreft, waarvan het
toezicht op grond van de Wet
milieubeheer aan het
Samenwerkingsverband Regio
Eindhoven is dan wel zal zijn
opgedragen.

- Taxameter Centrale
B.V.
- Park-Line BV
Brink’s
Medewerkers
notariaat Willems &
Smeets en Potters
Notarissen

- de volmacht geldt voor alle
gevallen tenzij anders wordt
bepaald;
- de volmacht vervalt in ieder
geval op het tijdstip dat de
medewerker niet meer werkzaam
is bij notariaat Willems & Smeets
of Potters Notarissen
- alvorens tot verlijden over te
gaan, wordt een conceptakte aan
de behandelend ambtenaar
toegezonden die deze conceptakte
voor gezien en akkoord parafeert

