
2e wijziging Mandaatstatuut gemeente Dalfsen 2017 
(geldig vanaf … 2017) 
 
Wetstechnische informatie 
 
Gegevens van de regeling 
Overheidsorganisatie Gemeente Dalfsen 

Officiële naam van de regeling 2e wijziging Mandaatstatuut gemeente Dalfsen 2017 

Citeertitel 2e wijziging Mandaatstatuut gemeente Dalfsen 2017 

Deze versie is geldig tot 
(als de vervaldatum is vastgesteld) 

 

Vastgesteld door College van burgemeester en wethouders 
Burgemeester 

Onderwerp Algemeen  

 
Opmerkingen m.b.t. de regeling 
Geen  
 
Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd 
Gemeentewet 
Algemene wet bestuursrecht, artikel 10:3; 
 
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) 
Geen 
 
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen 
Datum 
inwerkintreding 

Terugwerkende 
kracht t/m 

Betreft Datum ondertekening 
Bron bekendmaking 

Kenmerk 
voorstel 

  1e wijziging   
Gemeenteblad dd-mm-jjjj, 
nr. *** 

11 april 2017 
nummer  2445 

  2e wijziging Gemeenteblad dd-mm-jjjj, 
nr. *** 

2 mei 2017 
nummer 2518 

 
 



Inhoudsopgave 
 
Artikel I 
Artikel II Slotbepaling 
 
 



Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen; 
 
de burgemeester van de gemeente Dalfsen; 
 
gelezen het voorstel van 2 mei 2017, nummer 2518; 
 
overwegende dat het uit een oogpunt van efficiency wenselijk is de in dit statuut genoemde zaken te mandateren; 
 
gelet op artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet; 
 
 
 

b e s l u i t: 
 
vast te stellen de “2e wijziging Mandaatstatuut gemeente Dalfsen 2017” 
 
Artikel I 
Artikel 1 van het Mandaatstatuut gemeente Dalfsen 2017 wordt onder III  Eenheid Publieksdienstverlening als volgt gewijzigd: 
 

Omschrijving Bevoegdheid/Wettelijke 
vindplaats 

Naar Bij afwezigheid Voorwaarden 

beslissen op verzoeken om 
omgevingsvergunning voor het vellen van 
houtopstanden 

bevoegd gezag art. 2.2 lid 1 
sub g Wabo jº art. 4:11.2 Apv 
en art. 2.1 lid 1 sub b Wabo 

eenheidsmanager 
Publieksdienstverlening 

Eenheidsmanager 
Openbare Ruimte 

Conform 
beleidsregels 

beslissen op verzoeken om 
omgevingsvergunning, voor zover het 
uitsluitend het vellen van houtopstanden 
betreft 

Komt te vervallen 

Bevoegd gezag art. 2.2 lid 1 
sub g jº art. 4:10 Apv 

eenheidsmanager 
Publieksdienstverlening 

medewerker Openbare 
Ruimte (groen/landschap) 

  

 
Artikel 1 van het Mandaatstatuut gemeente Dalfsen 2017 wordt onder kopje V Eenheid Openbare Ruimte de volgende mandaten toegevoegd: 
 
Omschrijving Bevoegdheid/Wettelijke 

vindplaats 
Naar Bij afwezigheid Voorwaarden 

Het geven van toestemming voor 
kappen om redenen van veiligheid of op 
basis van de plantenziektewet 
(noodkap) 

Artikel 45 
bestemmingsplan 
Buitengebied ( CHW 3e 
verzamelplan) en artikel 56  

Wijkuitvoerder 
Openbare Ruimte 

Mederwerker Openbare 
ruimte (groen en 
landschap) 

Confom beleidsregels 



CHW bestemmingsplan 
Kernen, 

 
 
 
Artikel II Slotbepaling 
1. Deze regeling wordt aangehaald als ‘2e wijziging Mandaatstatuut gemeente Dalfsen 2017’. 
2. Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.  
 
 
Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen in haar vergadering van 9 mei 2017. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen, 
 
de burgemeester,   de gemeentesecretaris/algemeen directeur, 
drs. H.C.P. Noten   drs. J.H.J. Berends 
 
 
 
 
 
de burgemeester van Dalfsen, 
drs. H.C.P. Noten           
 


