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Burgemeester en wethouders van de gemeente Weststellingwerf, onderscheidenlijk de
Burgemeester van de gemeente Weststellingwerf, ieder voorzover het zijn bevoegdheid betreft;
in aanmerking nemend dat het wenselijk is (onder)mandaat/volmacht te verlenen aan zowel
medewerkers van de gemeente als aan anderen die niet in een ambtelijke rechtsbetrekking staan tot
de gemeente, tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen of deze te machtigen tot het
verrichten van handelingen die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn;
gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en Titel 3, Boek 3 Burgerlijk
Wetboek;
b e s l u i t e n:

Artikel 1
(Onder)mandaat of volmacht te verlenen tot het verrichten van alle rechtshandelingen strekkende tot:
a.
het verkrijgen en vervreemden van goederen, het vestigen en doorhalen van beperkte rechten
met betrekking tot registergoederen en het onder hypothecair verband verstrekken van geldleningen in
het kader van de Participatiewet;
b.
het (doen) opmaken en (doen) verlijden van notariële en onderhandse akten in verband met
de hiervoor onder a bedoelde handelingen, de akten te ondertekenen en overigens in dat verband al
datgene te doen of te verrichten dat nuttig, nodig of wenselijk is aan te merken als een aan het
vervaardigen van de akte ondergeschikte handeling, daaronder uitdrukkelijk begrepen: het betalen en
ontvangen van overeengekomen tegenprestaties, het verrekenen van lasten, alsmede het ontvangen
respectievelijk geven van kwijting voor de bedragen die dienen te worden voldaan, of ontvangen.
Artikel 2
Volmacht te verlenen tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, of machtiging te
verlenen tot het verrichten van handelingen die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke
rechtshandeling zijn, aan ieder van de huidige en toekomstige medewerkers van notariskantoren.
Artikel 3
Dit (onder)mandaat, deze volmacht of machtiging te verlenen aan de navolgende notariskantoren:
a.
Dirkzwager Advocaten & Notarissen te Arnhem en Nijmegen;
b.
ELAN Notarissen te Steenwijk, Sneek en Zwartsluis;
c.
Groenewegen Notarissen te Heerenveen;
d.
Kroek en Van Weert Netwerk Notarissen te Steenwijk;
e.
Notariskantoor Mulder te Heerenveen;
f.
Notariskantoor mr. Margreet Savenije te Heerenveen;
g.
Rispens Notarissen te Gorredijk;
h.
De Werven Netwerk Notarissen te Wolvega en Oosterwolde;
i.
MOOK de notaris te Surhuisterveen;
j.
Hoekstra & Partners Notarissen te Leeuwarden en Sint Nicolaasga;
k.
Notaris mr. A.J. Nicolai te Balk;
l.
Landman Notariaat te Meppel;

Artikel 4
Ten aanzien van de in artikel 2 bedoelde volmacht of machtiging geldt meer in het bijzonder:
a.
onder de aldaar bedoelde (rechts)handelingen is mede begrepen het in ontvangst nemen van
een verklaring;
b.
de gevolmachtigde mag tevens optreden als gevolmachtigde of lasthebber van een derde.
Artikel 5
Alle krachtens dit besluit uitgeoefende (onder)mandaten, volmachten of machtigingen eindigen door
herroeping door burgemeester en wethouders onderscheidenlijk de burgemeester.
Artikel 6
De ondertekening van akten vindt niet eerder plaats dan nadat het concept daarvan door of namens
het bevoegde bestuursorgaan ‘voor akkoord’ is geparafeerd.
Artikel 7
Het ‘voor akkoord’ paraferen als bedoeld in artikel 6, is uitsluitend toegestaan aan de directie, de
afdelingshoofden en teamleiders van de gemeente.
Artikel 8
1.
Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking;
2.
Op de datum genoemd in lid 1 vervallen alle eerder aan notariskantoren verleende
(onder)mandaten, volmachten of machtigingen;
3.
dit besluit kan worden aangehaald als “Besluit (onder)mandaat notariskantoren 2018”.
Wolvega, 6 februari 2018.

Burgemeester en wethouders van Weststellingwerf,
de secretaris,
de burgemeester,

De burgemeester,

