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Mandaathoofdstuk 1.17 BEC
Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag,

gelet op:
-

-

artikel 160 van de Gemeentewet en de artikelen 10:1 tot en met 10:12 van de Algemene wet
bestuursrecht;
het collegebesluit van 3 april 2018 (kenmerk BSD/2018.120) (RIS 299433), ter vaststelling van
hoofdstuk 1.1 (Algemene voorschriften mandaat B&W) van de mandaatregeling Burgemeester
en wethouders;
het collegebesluit van 17 juli 2018 (kenmerk BSD/2018.296) (RIS 300280) ter vaststelling van
hoofdstuk 1.2 (Algemene Mandaathoofdstuk B&W) van de mandaatregeling Burgemeester &
wethouders;

overwegende dat:
-

de specifieke mandaten voor het BEC in meerdere documenten zijn geregeld;
de regeling van de specifieke mandaten voor het BEC vanwege herziening van andere hoofdstukken
van de mandaatregeling B&W aanpassing behoeft en de leesbaarheid bij wijzigingen integraal
thans opnieuw wordt vastgesteld;

besluit:

I.

vast te stellen
Hoofdstuk 1.17 van de Mandaatregeling

Bedrijfsvoeringsexpertisecentrum

De Directeur van het Bedrijfsvoeringsexpertisecentrum wordt mandaat verleend, voor zover betrekking
hebbende op het taakgebied van het Bedrijfsvoeringsexpertisecentrum, aangaande de bevoegdheden
van burgemeester en wethouders ter zake van:

Algemene wet bestuursrecht
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1.1

De bevoegdheden ter zake van de volgende artikelen:
6:6, 6:10, lid 2, 6:15, 6:17, 7:1a, 7:4, tweede lid, 7:6 vierde lid, 7:10, 7:15.

1.2

De bevoegdheden die op grond van titel 4.2 aan het college worden toegekend, uitgezonderd:
Artikel 4:23, tweede lid (publicatie verslag)
Artikel 4:24 (evaluatieverslag).

II.

in te trekken Wijziging mandaatregeling i.v.m. start Bedrijfsvoeringsexpertisecentrum, vastgesteld
bij besluit van 5 september 2017, RIS 297776;
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III.

in te trekken Mandaatregeling Hoofdstuk 1.16, vastgesteld bij besluit van 28 augustus 2018, RIS
300385;

IV.

dat dit besluit kan worden aangehaald als “Mandaathoofdstuk 1.17 B&W BEC”;

V.

dat dit besluit per 1 januari 2019 in werking treedt;

VI.

dat dit besluit wordt gepubliceerd in het gemeenteblad.

Den Haag 18 december 2018
Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,
Peter Hennephof

de burgemeester,
Pauline Krikke
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