Mandateren bevoegdheid aan de deelgemeenteraden om privaatrechtelijke besluiten te nemen
Burgemeester en wethouders van Rotterdam,
Gelezen het voorstel van de directie Algemene Bestuurszaken van de Bestuursdienst van 27 oktober 1998. ABZ
98/5095;
gelet op artikel 87 van de Gemeentewet en de Verordening op de deelgemeenten (Gemeenteblad 1995, nr. 141);
met inachtneming van de begrenzing van hun bevoegdheden in het Delegatiebesluit 1995 (Gemeenteblad 1994, nr.
183); Besluiten:
I.

II.
III.

aan de deelgemeenteraden de bevoegdheid te mandateren tot het nemen van besluiten
omtrent:
1

liet aangaan, uitvoeren, wijzigen en beëindigen van obligatoire
overeenkomsten, met dien verstande dat:
a.
het betreft overeenkomsten die direct voortvloeien uit het
bevoegdheden- en takenpakket van de deel gemeentebesturen;
b.
deze bevoegdheden niet zijn opgesomd in het Integraal mandaat- en
volmachtbesluit;
c.
blijkens de door de deel gemeenteraad vastgestelde deelgemeentebegroting, voor het aangaan van de betreffende overeenkomsten
voldoende financiële middelen beschikbaar zijn gesteld en voor zover
deze middelen niet zijn uitgeput;
d.
het overeengekomen geldbedrag niet hoger is dan de bedragen voor
aanbestedingen, genoemd in de terzake vigerende Europese richtlijnen
voor aanbestedingen;

2.

het voeren van rechtsgedingen voor zover deze rechtsgedingen betrekking
hebben op de uitvoering van de onder 1 van dit besluit bedoelde
bevoegdheden, een en ander na positief advies van de directeur van de directie
Juridische Zaken van de Bestuursdienst.
de gemandateerde machtiging te verlenen, tenzij anders aangegeven, hun gemandateerde bevoegdheden
schriftelijk onder te mandateren.

te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na uitgifte van het Gemeenteblad waarin dit besluit is
opgenomen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 27 oktober 1998.
De Secretaris,
N. van Eck

De Burgemeester,
H.J. Simons, I.b.

Dit gemeenteblad is uitgegeven op 31 december 1998 en ligt op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur ter inzage bij de
Bestuursdienst van de gemeente Rotterdam, afdeling Bibliotheek en Documentatie, stadskantoor kamer 100, ingang
Rodezand 18.

