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Besluit van het Hoofd afdeling Toezicht en Handhaving van de
Omgevingsdienst West-Holland inzake het verlenen van ondermandaat aan
de teamleider van de genoemde afdeling
Het Hoofd van de Afdeling toezicht en handhaving van de Omgevingsdienst West-Holland,
Gelet op
– het door de directeur van de Omgevingsdienst West-Holland aan het Hoofd van de Afdeling
Toezicht en Handhaving op 9 mei 2014 afgegeven ondermandaat;
− de instemming van de directeur met het ondermandateren door het Hoofd Afdeling toezicht en
handhaving aan de teamleider Toezicht en Handhaving van de tekeningsbevoegdheid zoals
opgenomen in dit besluit;
Besluit:
1. Op grond van het hiervoor genoemde aan haar verleende mandaat, aan de teamleider Toezicht en
Handhaving van de Omgevingsdienst West-Holland, binnen het kader van artikel 6, eerste lid
onder sub b in de Regeling Omgevingsdienst West-Holland (na de 8e wijziging) genoemde
regelgeving, met uitzondering van de Wet openbaarheid van bestuur en de Wet bevordering
integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, ondermandaat te verlenen in het kader van
toezicht en handhaving, niet zijnde besluiten met enig rechtsgevolg, waaronder in ieder geval
begrepen:
a. voor het voeren van correspondentie in verband met de door de Omgevingsdienst verrichtte
controles en hercontroles, zoals bijvoorbeeld het verzoek om informatie, alsmede de reacties
op de in dit kader toegezonden informatie (artikel 5:16 Algemene wet bestuursrecht);
b. voor het voeren van correspondentie in verband met de door derden bij de Omgevingsdienst
ingediende klachten;
c. het ondertekenen van het op grond van artikel 18.2 van de Wet milieubeheer, artikel 125 van de
Gemeentewet en artikel 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht af te geven voornemen tot
oplegging van een last onder dwangsom dan wel het voornemen tot intrekking van een last
onder dwangsom;
d. voor het inzake het Bouwbesluit 2013 voeren van correspondentie in verband met de start- en
gereedmelding van bouw- of sloopwerkzaamheden;
e. voor het voeren van correspondentie rond het weigeren, intrekken, wijzigen van een bouw- of
sloopstop op grond van de Wabo, niet zijnde een spoedeisende bouw- of sloopstop.
2. Dat het besluit in werking treedt op de dag volgend op de dag van de bekendmaking.
Leiden, 4 september 2014
Het Hoofd afdeling Toezicht en Handhaving,
E. Topman
De directeur van de Omgevingsdienst West-Holland,
D.W.M. Eskes
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