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Kennisgeving
Gedeputeerde Staten van Overijssel,
maken bekend dat:
1. Gedeputeerde Staten van Overijssel en de Commissaris van de Koningin in hun vergadering
van 20 december 2011, kenmerk 2011/0329250, voor zover het ieders bevoegdheden betreft,
de wijzigingen van de Bevoegdhedenlijsten BC, BV, EC, NM, PD, PP, RB, WK, de
Bevoegdhedenlijst Algemeen hebben vastgesteld. Het besluit van 20 december 2011 houdt in
een technische aanpassing van de bevoegdheden en wie de bevoegdheden mag uitoefenen
aan de nieuwe ambtelijke organisatiestructuur van de provincie Overijssel.
2. de directie op 22 december 2011, kenmerk 2011/0336525, heeft vastgesteld dat de
hoofden van de eenheden – ieder voor zijn/haar eigen eenheid – de door de Directie van
Gedeputeerde Staten respectievelijk de Commissaris van de Koningin ontvangen
bevoegdheden mogen uitoefenen;
3. de directie op 22 december 2011, kenmerk 2011/0336525, heeft vastgesteld welke
bevoegdheden worden gemandateerd of een volmacht of machtiging wordt verleend aan de
project- en programmaleiders;
4. de hoofden van de eenheden ieder voor hun eigen eenheid hebben vastgesteld welke
functionaris(sen) de in de bevoegdhedenlijst genoemde bevoegdheden mag/mogen
uitoefenen;
5. de hiervoor onder 1 tot en met 4 genoemde besluiten in werking treden op 10 januari 2012
indien de publicatie in het Provinciaal Blad na die datum plaatsvindt.
De hierboven genoemde bevoegdhedenlijsten zijn te vinden op www.overijssel.nl/bestuur/
onder ‘bevoegdhedenlijsten’ of op te vragen bij bovengenoemde medewerker.
De bevoegdhedenbesluiten bevatten vooral gemandateerde bevoegdheden (voor besluiten in
de zin van de Algemene wet bestuursrecht), volmachten (voor privaatrechtelijke
rechtshandelingen) en machtigingen (voor alle overige handelingen).
Indien een besluit namens Gedeputeerde Staten of de Commissaris van de Koningin door een
ambtenaar wordt genomen, zal dit ook uit de ondertekening van dat besluit blijken.

Gedeputeerde Staten voornoemd.

