Beantwoording vragen uit de oriënterende commissies
Nummer

DOC-18-074405

Zaaknummer

Z-17-013442

Naam commissielid

S. Zeilemaker

Fractie

PWF

Onderwerp

Gemeenschappelijke regeling CAW

Datum waarop de vraag is gesteld
Beantwoording uiterlijk woensdag 15:00 uur, voorafgaand aan de raadsvergadering.
Portefeuillehouder
Afdeling

1.

Tot hoever strekt het mandaat van de portefeuillehouders in het CAW?
Wat is de inhoud van het mandateringsbesluit?

antwoord

De toekenning van taken en bevoegdheden van de portefeuillehouders in het CAW zijn
te vinden in de Gemeenschappelijke Regeling Centraal Afvalverwijderingsbedrijf
Westfriesland. In het algemeen bestuur zijn alle deelnemende gemeenten met een lid
vertegenwoordigd. Het dagelijks bestuur bestaat uit alle leden van het algemeen
bestuur.
Naast de algemene taken en verantwoordelijkheden voor een algemeen bestuur en een
dagelijks bestuur, zijn alleen aan de voorzitter taken toebedeeld krachtens de
gemeenschappelijke regeling. Er is geen aanvullend regelement van orde. Voor het
nemen van een besluit door het algemeen bestuur is een meerderheid van aantal
gemeenten die een meerderheid van het aantal inwoners in West-Friesland
vertegenwoordigen, nodig. Voor het nemen van besluiten door het dagelijks bestuur
gelden gelijke regels als voor een college.
De actuele tekst van de gemeenschappelijke regeling is te vinden op overheid.nl
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Hoorn/CVDR315
440.html
Hieronder vindt u de relevante artikelen.
Algemeen bestuur
Artikel 4
Aan het Algemeen Bestuur van het Lichaam worden toegekend de bevoegdheden, zowel
van regeling als van bestuur, die de wet aan de bestuursorganen van de deelnemende
gemeente toekent met betrekking tot de in artikel 3 genoemde taken, met inbegrip
van:
1. de bevoegdheid om in overleg met de deelnemende gemeenten verordeningen

vast te stellen, door strafbepalingen en/of bestuursdwang te handhaven;
2. de bevoegdheid deel te nemen aan een gemeenschappelijke regeling zoals
bedoeld in artikel 93 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, nadat de
raden van de deelnemende gemeenten zijn gehoord;
3. de bevoegdheid om privaatrechtelijke overeenkomsten aan te gaan, waaronder
ook begrepen overeenkomsten ter zake van de verkoop en levering van activa
en passiva van het Lichaam.
Dagelijks bestuur
Artikel 16
Aan het Dagelijks Bestuur kan worden opgedragen:
1.
a. het voorbereiden van al hetgeen aan het Algemeen Bestuur ter overweging en
ter beslissing zal worden voorgelegd;
b. het uitvoeren van de besluiten van het Algemeen Bestuur;
c. Het houden van toezicht op al hetgeen het Lichaam aangaat.
2. De artikelen 56, 57 en 58 Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing.
Voorzitter
Artikel 20
1. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het Algemeen
Bestuur en het Dagelijks Bestuur.
2. Hij tekent de stukken die van het Algemeen Bestuur en van het Dagelijks
Bestuur uitgaan.
3. Hij vertegenwoordigt het Lichaam in- en buiten rechte. Indien hij behoort tot
het bestuur van een deelnemende gemeente, die partij is in een geding waarbij
het Lichaam betrokken is, oefent een ander lid van het Dagelijks Bestuur, door
dit bestuur aan te wijzen, deze bevoegdheid uit.
4. Diegene, die bevoegd is het Lichaam in – en buiten rechte te vertegenwoordigen
als bedoeld in het derde lid, kan deze vertegenwoordiging aan een door hem
aan te wijzen gemachtigde toevertrouwen.

