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 In Holland Rijnland werken samen: 

Alphen aan den Rijn, Hillegom,  

Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, 

Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, 

Noordwijk, Noordwijkerhout, 

Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen,  
Voorschoten en Zoeterwoude 
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Eerste wijziging Delegatie- en Mandaatbesluit Algemeen Bestuur Holland Rijnland 
 
Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland 
 
Gelet op afdeling 10.1.1 en 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht  
 
Gelet op artikel 33 van de Wet gemeenschappelijke regelingen; 
 
Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 10 oktober 2013 
 
 
BESLUIT 
 
Vast te stellen de navolgende wijziging van het Delegatie- en Mandaatbesluit: 
 
 
Artikel 1 aanhef wordt als volgt gewijzigd: 
Voor zover die bevoegdheden niet reeds zijn toegekend bij de Wet gemeenschappelijke 
regelingen of bij of krachtens een bijzonder wettelijk voorschrift zijn aan het Dagelijks 
Bestuur de volgende bevoegdheden gedelegeerd. 
 
 
Artikel 1 sub a vervalt 
 
 
Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd: 
1. Aan het Dagelijks Bestuur wordt mandaat verleend om namens het Algemeen Bestuur:  

a. te besluiten tot het voeren van rechtsgedingen, het instellen van alle rechtsmiddelen 
en arbitrage in alle instanties zowel als eisende partij als verwerende partij; 

b. verzoeken als bedoeld in de Wet openbaarheid van bestuur welke gericht zijn aan het 
Algemeen Bestuur af te handelen. Daarbij is het toegestaan om ten aanzien van deze 
bevoegdheid ondermandaat te verlenen aan de Secretaris;  

c. te beslissen op bezwaarschriften gericht aan het Algemeen Bestuur met betrekking tot 
de Wet openbaarheid van bestuur voor zover het Dagelijks Bestuur niet in mandaat 
een besluit heeft genomen ten aanzien van het bestreden besluit .  

2. Aan de Secretaris wordt mandaat verleend om namens het Algemeen Bestuur: 
a. de ontvangst van brieven gericht aan het Algemeen Bestuur te bevestigen; 
b. te besluiten ter uitvoering van de volgende artikelen ingevolge de Algemene wet 

bestuursrecht: 
 artikel 2:3, 6:15 en 7:1a (doorzendplicht); 
 4:5 en 4:6 (ontvankelijkheid c.q. buitenbehandeling laten); 
 4:13 t/m 4:20, 7:10 (beslistermijnen en dwangsom); 
 4:7 en 4:11 (horen afwijzende beschikking); 
 6:6 (herstel verzuim bezwaar); 
 6:14 (ontvangstbevestiging bezwaarschrift) 
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Deze wijziging treedt in werking op 1 januari 2014. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur Holland Rijnland op 
18 december 2013. 
 
 
De secretaris,     De voorzitter, 
 
 
 
 
w.g. R. van Netten    w.g. H.J.J. Lenferink 


