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Besluit tot mandaat en machtiging heffingsbevoegdheden
De heffingsambtenaar van de gemeente Moerdijk, als zodanig aangewezen bij het besluit van het
college van burgemeester en wethouders van Moerdijk van 17 december 2013;
gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;
BESLUIT:
vast te stellen het navolgende:

Artikel1 Mandaat heffen in eerste aanleg
1.

Aan de directeur van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking West-Brabant
wordt mandaat verleend om namens hem taken uit te voeren op het terrein van de heffing van
leges, begrafenisrechten en marktgeld.

2. Aan dit mandaat zijn de volgende voorwaarden verbonden:
a. ondermandaat van de bovengenoemde bevoegdheden binnen het eigen
organisatieonderdeel is mogelijk;
b. het mandaat is beperkt tot de heffing in eerste aanleg, dat wil zeggen het opleggen van
belastingnota's of facturen;
c. Het mandaat is beperkt tot de heffingen, voor zover die betrekking hebben op de
producten en diensten van de organisatie-eenheid waarvan de genoemde functionaris
leidinggevend is.

Artikel 2 Behandeling van bezwaar- en beroepschriften
1. de leidinggevende van de afdeling bezwaar en beroep van de gemeenschappelijke regeling
Belastingsamenwerking West-Brabant wordt gemandateerd/gemachtigd om namens hem op
te treden bij de behandeling van bezwaar- en beroepschriften tegen leges, begrafenisrechten
en marktgeld .
2. Ondermandaat van bovengenoemde bevoegdheden aan de onder hem ressorterende
medewerkers is mogelijk.

Artikel 3 Instemming
De gemandateerden hebben overeenkomstig artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht
ingestemd met het aan hen verleende mandaat.
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Artikel 41nwerkingtreding

1. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na publicatie van dit besluit.
2.

Bij de inwerkingtreding van dit besluit vervallen alle mandaat- en machtigingsbesluiten
besluiten van voorgaande heffingsambtenaren van Moerdijk, met dien verstande dat zij blijven
gelden voor de onder de werking ervan verrichte handelingen.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als : Besluit mandaat en machtiging heffingsbevoegdheden Moerdijk.
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