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1. Inleiding 
Om de Juridische Dienst van de gemeente Rotterdam als procesvertegenwoordiger op te 
kunnen laten treden namens de GR Jeugdhulp Rijnmond is een volmacht noodzakelijk en dient 
deze ieder jaar te worden vernieuwd. 

 

2. Gevraagd besluit  

 

Het AB wordt gevraagd te besluiten tot: 

 

1. Ondertekening van de volmacht procesvertegenwoordiging juridische procedures 

 

Dit besluit is een hamerstuk. 

 

3. Toelichting  
Dit volmacht is noodzakelijk op het moment dat er bijvoorbeeld een kort geding wordt gestart en 
er vanuit de gemeente Rotterdam procesvertegenwoordiging moet worden georganiseerd ten 
behoeve van de GR. De tekst van deze volmacht is gelijk aan die van voorgaande jaren. 

 

4. Consequenties 

 

Financiële consequenties: 

Geen 

 

Personele consequenties: 

Geen 

 

5. Vervolgprocedure 

Geen 

 

Communicatie: 

Niet van toepassing 

 

Planning: 

Niet van toepassing 

 

 

 

Aan  : AB 

Datum vergadering : 18-02-2022  

Van  : Secretaris  

Behandelend ambtenaar : Joris Buningh  

Datum Agpo : 23-12-2021 

Onderwerp : Volmacht procesvertegenwoordiging juridische procedures 
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      VOLMACHT 

 

 

Het Algemeen bestuur van het openbaar lichaam Jeugdhulp Rijnmond, 

 

Gelet op de Gemeentewet, het Burgerlijk Wetboek, de Algemene wet bestuursrecht, de Wet op 

de Raad van State, de Beroepswet, de Wet gemeenschappelijke regelingen, de 

gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond, enz. enz, 

 

       B e s l u i t : 

 

voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022: 

1. het hoofd Juridische Diensten van de Rotterdamse Bestuurs- en Concern- 

Ondersteuning (BCO) en zijn waarnemer last en volmacht te verlenen om het Openbaar 

Lichaam Rijnmond tot en met 31 december 2022 te vertegenwoordigen in juridische 

(voor)procedures, bij alle rechterlijke en niet-rechterlijke instanties, belast met het 

voorbereiden of het nemen van beslissingen in geschillen en rechtsgedingen, waarbij 

het openbaar lichaam op enigerlei wijze als partij of belanghebbende is betrokken; 

2. het hoofd Juridische Diensten van de Rotterdamse Bestuurs- en Concern- 

Ondersteuning (BCO) en zijn waarnemer de bevoegdheid te geven zijn medewerkers, 

andere medewerkers van de gemeente Rotterdam, alsmede externe professionele 

rechtshulpverleners te machtigen als vertegenwoordiger op te treden. 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van het algemeen bestuur op 18-02-2022 

 

de secretaris         de voorzitter 

 

S. Hammer          J. Bokhove 

 


