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Delegatiebesluit RvB Havenschap Moerdijk

De Raad van Bestuur van Havenschap Moerdijk,

• gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 19 september 2011;
• overwegende dat het voor het efficiënt functioneren van het Havenschap wenselijk is om bepaalde 

krachtens artikel 8 van de Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Moerdijk herziening 2007 
juncto artikel 57 lid 1 Wet gemeenschappelijke regelingen aan de Raad van Bestuur toekomende 
bevoegdheden van bestuur te delegeren aan het Dagelijks Bestuur te wijzigen alsmede dat het 
wenselijk is om een nieuwe mandaatregeling vast te stellen;

• gelet op het bepaalde in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en de Gemeenschappelijke 
Regeling Havenschap Moerdijk - herziening 2007, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 1 februari 
2008;

• alsmede gelet op het bepaalde in artikel 152 van de Provinciewet, zoals die wet gold onmiddellijk 
voorafgaande aan de inwerkingtreding van artikel XV lid 1 van de Wet dualisering provinciebe-
stuur (op 12 maart 2003);

Besluit:

I. in te trekken de Mandaatregeling Havenschap Moerdijk 2000, vastgesteld bij besluit van de Raad 
van Bestuur op 23 maart 2000;

II. in te trekken ten tijde van het nemen van dit besluit bestaande overige besluiten waarbij de Raad 
van Bestuur zijn bevoegdheden heeft gedelegeerd of gemandateerd;

III. Aan het Dagelijks Bestuur te delegeren de ingevolge de Gemeenschappelijke Regeling Haven-
schap Moerdijk herziening 2007 en binnen de grenzen van artikel 3 van die Regeling aan de Raad 
van Bestuur toegekende bevoegdheid:
A. tot het vaststellen en wijzigen van regels over de ambtelijke organisatie van het Havenschap, 

waaronder begrepen het vaststellen en wijzigen van de rechtspositie en arbeidsvoorwaarden 
van het personeel van het Havenschap;

B. personeel van het Havenschap te benoemen, te schorsen en te ontslaan, met uitzondering van 
leden van de directie;

C. tot het nemen van besluiten betreffende het aankopen, uitgeven en verkopen van gronden, al 
dan niet met opstallen, met een belang of een waarde van niet meer dan tien miljoen euro;

D. tot het nemen van besluiten betreffende het verkrijgen van beperkt zakelijke of persoonlijke 
rechten of het bezwaren van gronden met beperkt zakelijke of persoonlijke rechten;

E. tot het nemen van besluiten betreffende het aangaan van overeenkomsten en verbintenissen, 
anders dan een opdracht tot het uitvoeren van werken, met een belang of een waarde van niet 
meer dan vijf miljoen euro. Met elkaar samenhangende opdrachten, overeenkomsten of 
verbintenissen worden bij het bepalen van het belang of de waarde als hiervoor bedoeld als 
één geheel beschouwd. De delegatie strekt niet tot het aangaan van overeenkomsten waarbij 
samenwerking met een derde tot stand komt, voor zover deze samenwerking een langere 
looptijd heeft dan zes maanden;

F. tot het nemen van besluiten betreffende het aangaan van een opdracht tot het uitvoeren van 
werken, leveringen of diensten, waaronder begrepen het verrichten van handelingen ter 
voorbereiding daarop, met een belang of een waarde van niet meer dan tien miljoen euro. Met 
elkaar samenhangende opdrachten, overeenkomsten of verbintenissen worden bij het bepalen 
van het belang of de waarde als hiervoor bedoeld als één geheel beschouwd;

G. tot het voeren van verweer in rechtsgedingen, zowel privaatrechtelijk als bestuursrechtelijk, 
waarin Havenschap Moerdijk door derden wordt betrokken;

H. tot het maken van bezwaar, het instellen van administratief beroep en het instellen van 
bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke rechtsgedingen, waaronder begrepen het verrichten 
van handelingen ter voorbereiding daarop. 

IV. Het Dagelijks Bestuur op te dragen al datgene te doen wat in het belang van het Havenschap nuttig 
en nodig is ter uitvoering van het onder I tot en met III gestelde. 
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Aldus besloten door de Raad van Bestuur in de openbare vergadering van 29 september 2011.

De Raad van Bestuur voornoemd, 
de secretaris,
F.J. van den Oever.

De voorzitter,
Y.C.M.G. de Boer.
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