Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar

Laatstelijk vastgesteld door Gedeputeerde Staten bij besluit van 21 mei 2019, kenmerk 2019/0140516

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel besluit de volgende functionaris aan te wijzen als provincieambtenaar belast met de heffing van
provinciale belastingen als bedoeld in artikel 227a, tweede lid onder b van de Provinciewet (heffingsambtenaar):
de teamleider eenheid Bedrijfsvoering, team financiën (BVFIN) en als vervanger het adjunct hoofd eenheid Bedrijfsvoering dan wel het hoofd eenheid
Bedrijfsvoering.

Bevoegdhedenregister heffingsambtenaar

Laatstelijk vastgesteld door de heffingsambtenaar bij besluit van 16 juni 2020, kenmerk 2020/0171446

Afkortingen:
M: mandaat
V: volmacht
Mc: machtiging
TL: teamleider
MW: medewerker
Toelichting:
De bepalingen over de uitoefening van het mandaat zoals bepaald in het Bevoegdhedenbesluit van de CvdK en het College zijn van
overeenkomstige toepassing op alle in dit register genoemde bevoegdheden.
NR

HA.1
HA.2

Bevoegdheid
Heffen van provinciale belastingen bij wege van
aanslag, bij wege van voldoening op aangifte, of op
andere wijze zoals aangegeven in
Belastingverordening Overijssel, Ontgrondingenwet en
Wet Milieubeheer.
Besluiten over geheel of gedeeltelijke vrijstelling,

Toelichting

Eenheid

Type

Bestuurlijk

Geen mandatering
Geen mandatering

Ambtelijk

Extern

NR

HA.3

HA.4

HA.5

HA.6
HA.7
HA.8

Bevoegdheid
vermindering, ontheffing of teruggaaf op grond van
artikel 229 Provinciewet.
1. Heffen van de leges voor het in behandeling
nemen van een aanvraag als bedoeld in artikel
6.2, vierde lid aanhef en onder b van de Wet
natuurbescherming op grond van artikel 7.6
van de Tarieventabel, behorende bij en deel
uitmakende van de Belastingverordening
Overijssel;
2. ten aanzien van de genoemde retributie te
beslissen op verzoeken tot vrijstelling,
vermindering, ontheffing of teruggaaf als
bedoeld in artikel 229 Provinciewet;
3. ambtshalve te besluiten tot vermindering,
ontheffing of teruggaaf als bedoeld in artikel
65 Algemene Wet inzake Rijksbelastingen,
gelet op het bepaalde in artikel 227a en 228
Provinciewet;
alles voor zover:
a. Gedeputeerde Staten aan de directeur
mandaat hebben verleend tot het beslissen op
de desbetreffende aanvraag;
b. voor het in behandeling nemen van de
aanvraag leges verschuldigd zijn op grond van
de Belastingverordening Overijssel.
Het nemen van beslissingen op bezwaar over besluiten
HA.1-HA.3
Het nemen van beslissingen op bezwaar over
besluiten HA.1, HA.2 en HA.3 voor zover strekkende tot
kennelijk (on)gegrond of kennelijk niet-ontvankelijk
verklaren van het bezwaar, alsmede procedurele
besluiten en het beslissen op een uit dat bezwaar
voortkomend verzoek tot proceskostenvergoeding.
Vertegenwoordiging voor het bijwonen en/of
optreden tijdens (hoor)zittingen van een bij de wet
ingesteld orgaan dat is belast met rechtspraak.
Ondertekenen verweerschriften
Het instellen van (pro forma) bezwaar tegen
besluiten of besluiten tot het voeren van
publiekrechtelijke rechtsgedingen,

Toelichting

Eenheid

Besluit van 19 december
2016, kenmerk
2016/0533961
PB 2017, 39.

Type

Bestuurlijk

Ambtelijk

M

Extern

Directeur
BIJ12 of
diens
waarnemer

Geen mandatering tenzij HA.5 aan de orde

BV

M

TL BVJZ

BV

Mc

TL BVJZ, MW

BV
BV

Mc
M/V

TL BVJZ
TL BVJZ

NR

HA.9

HA.10

Bevoegdheid
bezwaarprocedures of administratief
beroepsprocedures of handelingen ter voorbereiding
daarop te verrichten.
Het instellen van (pro forma) beroep, hoger beroep
en administratief beroep en incidenteel hoger beroep
tegen besluiten of besluiten tot het voeren van
publiekrechtelijke rechtsgedingen,
bezwaarprocedures of administratief
beroepsprocedures of handelingen ter voorbereiding
daarop te verrichten.
Nemen/ondertekenen van verdagingsbesluiten

Toelichting

Eenheid

Type

Bestuurlijk

Ambtelijk

BV

M/V

TL BVJZ

BV

M/Mc

TL BVJZ, MW

Extern

Aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar

Laatstelijk vastgesteld door Gedeputeerde Staten bij besluit van 21 mei 2019, kenmerk 2019/0140516

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel besluit de volgende functionaris aan te wijzen als provincieambtenaar belast met de invordering
van provinciale belastingen als bedoeld in artikel 227a tweede lid onder c van de Provinciewet (invorderingsambtenaar):
de teamleider eenheid Bedrijfsvoering, team backoffice financiën (BVBFI) en als vervanger het adjunct hoofd Bedrijfsvoering dan wel het hoofd eenheid
Bedrijfsvoering.

Bevoegdhedenregister invorderingsambtenaar

Laatstelijk vastgesteld door de invorderingsambtenaar bij besluit van 23 juni 2020, kenmerk 2020/0171446

Afkortingen:
M: mandaat
V: volmacht
Mc: machtiging
TL: teamleider
MW: medewerker
Toelichting:
De bepalingen over de uitoefening van het mandaat zoals bepaald in het Bevoegdhedenbesluit van de CvdK en het College zijn van overeenkomstige toepassing
op alle in dit register genoemde bevoegdheden.
NR

Bevoegdheid

IA.1

Invordering van provinciale belastingen
(leges/precario) inclusief het incassotraject en
beslissen op verzoeken om uitstel van betaling,
verrekenen belastingschulden
en treffen betalingsregelingen.

Toelichting

Eenheid

Type

Bestuurlijk

Geen mandatering

Ambtelijk

Extern

NR
IA.2
IA.3

IA.4

IA.5
IA.6
IA.7

IA.8

IA.9

Bevoegdheid
Kwijtschelding op grond van artikel 26
Invorderingswet jo artikel 232a Provinciewet.
Het nemen van beslissingen op bezwaar over
besluiten IA.1 en IA.2.
Het nemen van beslissingen op bezwaar over
besluiten IA.1 en IA.2 voor zover strekkende tot
kennelijk (on)gegrond of kennelijk niet-ontvankelijk
verklaren van het bezwaar, alsmede procedurele
besluiten en het beslissen op een uit dat bezwaar
voortkomend verzoek tot proceskostenvergoeding.
Vertegenwoordiging voor het bijwonen en/of
optreden tijdens (hoor)zittingen van een bij de wet
ingesteld orgaan dat is belast met rechtspraak.
Ondertekenen verweerschriften
Het instellen van (pro forma) bezwaar tegen
besluiten of besluiten tot het voeren van
publiekrechtelijke rechtsgedingen,
bezwaarprocedures of administratief
beroepsprocedures of handelingen ter
voorbereiding daarop te verrichten.
Het instellen van (pro forma) beroep, hoger beroep
en administratief beroep en incidenteel hoger
beroep tegen besluiten of besluiten tot het voeren
van publiekrechtelijke rechtsgedingen,
bezwaarprocedures of administratief
beroepsprocedures of handelingen ter
voorbereiding daarop te verrichten.
Nemen/ondertekenen van verdagingsbesluiten

Toelichting

Eenheid

Type

Bestuurlijk

Ambtelijk

Geen mandatering
Geen mandatering, tenzij IA.4 aan de orde

BV

M

TL BVJZ

BV

Mc

TL BVJZ, MW

BV
BV

Mc
M/V

TL BVJZ
TL BVJZ

BV

M/V

TL BVJZ

BV

M/Mc

TL BVJZ, MW

Extern

