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Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Besluit tot mandatering van de
directeur van de Dienst Wonen, Zorg en
Samenleven, Amsterdam-Zuid

Op grond van afdeling 10.1.1 Awb, om beslissingen te nemen ten aanzien van de in dit besluit
vermelde bevoegdheden wegens overtreding van artikel 30 Huisvestingswet (besluitnummer BD
2013 – 003910 Stadsdeel Zuid)
Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid heeft op 19 november 2013 besloten om op grond van
afdeling 10.1.1 Awb de directeur van de Dienst Wonen, Zorg en Samenleven te mandateren respectievelijk te machtigen om beslissingen te nemen ten aanzien van onderstaande bevoegdheden wegens
overtreding van artikel 30 van de Huisvestingswet (besluitnummer BD 2013-003910).
1. a. het opleggen van een last onder bestuursdwang als bedoeld in art. 5:21 van de Awb;
b. het vaststellen van de hoogte van de kosten van bestuursdwang als bedoeld in art. 5:25, lid 6
van de Awb;
c. het nemen van beslissingen inzake het toepassen van bestuursdwang als bedoeld in art. 5:31a
van de Awb.
2. a. het opleggen van een last onder dwangsom als bedoeld in art. 5:31d van de Awb;
b. het bij beschikking beslissen omtrent het invorderen van een dwangsom als bedoeld in art.
5:37 van de Awb.
3. het opleggen van een bestuurlijke boete als bedoeld in art. 59 van de Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2013, wegens overtreding van art. 30 van de Huisvestingswet.
4. het beslissen omtrent het invorderen van een dwangsom, kosten van bestuursdwang en bestuurlijke boete bij dwangbevel als bedoeld in art. 5:10, lid 2 van de Awb.
5. het beslissen omtrent het nemen van executiemaatregelen ter uitvoering van de onder 3 bedoelde
dwangbevelen.
6. het nemen van verdagingbesluiten met betrekking tot de behandeling van bezwaarschriften (art
7.10, lid 3 Awb).
7. het bevestigen van verzoeken van verder uitstel (artikel 7.10, lid 3 Awb).
8. het nemen van besluiten op grond van ingediende ingebrekestellingen die betrekking hebben op
bezwaarschriften in behandeling bij de Dienst Wonen, Zorg en Samenleving.
9. het nemen van besluiten op basis van de Wet Openbaarheid van bestuur, voor zover het verzoek
verband houdt met de gemandateerde bevoegdheden.
10. het verrichten van feitelijke handelingen ter voorbereiding van uitvoering van publiekrechtelijke
bevoegdheden.
11. indien een bezwaarschrift wordt ingediend tegen de onder I genoemde besluiten, de voorbereiding
van de beslissing op bezwaar, inclusief de vertegenwoordiging namens het Dagelijks Bestuur, op
te dragen aan een jurist van de afdeling Juridische Zaken van de Dienst Wonen, Zorg en Samenleven, met dien verstande dat de beslissing op bezwaar wordt genomen in de vergadering van het
Dagelijks Bestuur.
12. indien beroep wordt ingesteld op grond van artikel 8:24 Awb dan wel een voorlopige voorziening
wordt gevraagd op grond van artikel 8:81 Awb, de juristen van de afdeling Juridische Zaken van de
Dienst wonen, Zorg en Samenleven te machtigen het Dagelijks Bestuur te vertegenwoordigen bij
de Rechtbank Amsterdam en Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Het mandaatsbesluit besluit treedt in werking op de dag van publicatie.
Het mandaatsbesluit is van 2 december tot en met 15 december 2013 in te zien bij de publieksbalies
van de stadsdeelkantoren Zuid aan de President Kennedylaan 923 en Burgerweeshuispad 301 in
Amsterdam.
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