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Delegatiebesluit aan het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke 
regeling Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus - Tricijn 2014 

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk Belastingkantoor 
Lococensus -Tricijn 2014, hierna te noemen GBLT. 

gelet op het bepaalde in de Waterschapswet, de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en de 
Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus - Tricijn 2014, 

besluit vast te stellen het 'Delegatiebesluit aan het dagelijks bestuur van GBLT' luidende als volgt: 

Delegatie aan het dagelijks bestuur 

Artikel 1 
Voor zover de bevoegdheden niet reeds zijn toegekend bij wettelijk voorschrift of rechtstreeks 
voortvloeien uit de Gemeenschappelijke regeling 'Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus-
Tricijn 2014' zijn aan het dagelijks bestuur de volgende bevoegdheden overgedragen: 

1. De bevoegdheid om in administratiefrechtelijke geschillen de sector bestuursrechtspraak van 
een Arrondissementsrechtbank, de President van een Arrondissementsrechtbank, de afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State alsmede zijn voorzitter, de Centrale Raad van 
Beroep alsmede zijn voorzitter, het College van Beroep voor het bedrijfsleven alsmede zijn 
voorzitter, van advies te dienen, terzake een verweerschrift uit te brengen, dit toe te lichten of 
te doen toelichten. 

2. De bevoegdheid om te besluiten tot het voeren van civiele rechtsgedingen, zo nodig in hoger 
beroep en cassatie en na verwijz ing in zaken waarbij GBLT als publiekrechtelijk rechtspersoon 
is betrokken. 

3. Het plaatsen van gelden op bank- en depositorekeningen. 
4. Het aangaan van geldleningen, zulks rekening houdende met het Waterschapsbesluit. 
5. Het aangaan van borgstellingsovereenkomsten. 

Voorwaarden 

Artikel 2 
Aan de uitvoering van de gedelegeerde bevoegdheden zijn de volgende voorwaarden verbonden: 

1. tot de uitoefening van de gedelegeerde bevoegdheden kan alleen worden overgegaan indien 
hiervoor ruimte bestaat in de begroting van het betreffende jaar; 

1/2 



VERGADERDATUM gemeente- en 
8januari 2013 waterschapsbelastingen 
STUKDATUM 

16 december 2014 

2. een beslissing die op grond van een gedelegeerde bevoegdheid in dit besluit wordt genomen, 
wordt medegedeeld aan het algemeen bestuur. 

Slotbepalingen 

Artikel 3 
Dit besluit treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014 

Artikel 4 
Dit besluit kan worden aangehaald als 'Delegatiebesluit aan het dagelijks bestuur GBLT' 

A 
Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van GBLT in haar vergadering van 
d.d. 8 januari 2014 

Directeur 

~ t, 
T.J. Boersma 
Voorzitter 
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