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Voorstel 

1. De adjunct-directeur voor de periode van l februari 2015 tot l april 2015 aan te wijzen als 
waarnemend directeur. 

2. De manager bedrijfsbureau/ concern controller voor de periode van l februari 2015 tot l april 
201 5 aan te wijzen als waarnemend adjunct-directeur. 

Samenvatting 

De huidige directeur GBLT zal per l februari 2015 definitief niet meer in functie zijn en de beoogd 
opvolger zal met ingang van 1 april 201 5 worden aangesteld. 
De bevoegdheden van de directeur zijn vastgelegd in het 'Besluit tot mandatering van bevoegdheden 
van het dagelijks bestuur van Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus - Tricijn' (hierna: de 
mandaatregeling). Gedurende de overgangsperiode totdat de nieuwe directeur aantreedt, worden deze 
bevoegdheden overgedragen aan de adjunct-directeur. 

Gedurende deze periode en bij onverhoopte ontstentenis van de waarnemend directeur, moet er ook 
iemand zijn die haar weer kan vervangen, dus een waarnemend adjunct-directeur. 

Behandelen in vergadering d.d. 4 februari 2015 

Toelichting 

In artikel 4 van de mandaatregeling is gesteld: "De directeur en bij diens afwezigheid of ontstentenis 
de adjunct·directeur heeft mandaat ten aanzien van alle bevoegdheden die aan Gemeenschappelijk 
Belastingkantoor Lococensus - Tricijn ter behartiging van zijn taken zijn toegekend, voor zover bij 
wettelijk voorschrift, bij of krachtens het "delegatiebesluit Gemeenschappelijk Belastingkantoor 
Lococensus - Tricijn" of dit besluit niet anders is bepaald en voor zover de aard van de bevoegdheid 
zich niet tegen mandatering verzet. 
In de functiebeschrijving van de adjunct-directeur staat vermeld:' en vervangt de directeur bij 
afwezigheid'. 

1/2 



VERGADERDATUM gemeente- en 
4 februari 20 l 5 waterschapsbelastinge 
STUKDATUM 

2 februari 2015 

Het ligt dus in de rede om de adjunct-directeur voor de genoemde periode aan te wijzen als 
waarnemend directeur. 

Uit de aard van zijn functie en positie in de organisatie is het logisch om de manager bedrijfsbureau 
/concern controller gedurende deze twee maanden indien nodig te laten fungeren als waarnemend 
adjunct-directeur. 

Personele consequenties 

Financiële consequenties 

Betrokkenen zullen gedurende de waarnemingsperiode een waarnemingstoelage ontvangen. 

Juridische consequenties 

Consequenties voor Communicatie 

De organisatie zal via de interne communicatiemiddelen worden geïnformeerd over deze aanwijzingen. 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur, d.d. 4 februari 2015. 
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T.J. Boersma ·· 
Voorzitter 

V. Doorn 
Plaatsvervangend voorzitter 
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