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Rubriek

Uitgegeven op

Inlichtingen bij

V

7 oktober 2008

dhr. T. Sluiter, telefoon 038 499 85 14

Mandaatbesluit subsidies Agro-innovatievouchers in Overijssel 2008-2009.
Besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 22 september 2008, kenmerk 2008/0095462.

Bekendmaking
Gedeputeerde Staten van Overijssel,

besluiten:
vast te stellen het navolgende

Mandaatbesluit subsidie Agro-innovatievoucher in Overijssel 2008-2009
Artikel 1
1. Aan de directeur van de Stichting Stimuland Overijssel en diens plaatsvervanger wordt mandaat
verleend om voor de uitvoering van het project Stimulering Agro Innovatie in Overijssel op
grond van hoofdstuk 1 en hoofdstuk 8, paragraaf 8.7 (Stimuleren van innovatie in het
Agrocluster, pMJP 1.2.1) van het Uitvoeringsbesluit subsidie Overijssel 2007 subsidies te
verstrekken.
2. Aan de functionaris bedoeld in het eerste lid, alsmede aan de overige onder de functionaris,
genoemd in het eerste lid ressorterende functionarissen, wordt machtiging verleend om, ter
voorbereiding van de in het eerste lid bedoelde besluiten, alle benodigde werkzaamheden te
verrichten.
Artikel 2
In de door de gemandateerde te nemen besluiten op grond van het Uitvoeringsbesluit subsidies
Overijssel 2007 wordt dit mandaatbesluit aangehaald en wordt in de ondertekening vermeld:
Gedeputeerde Staten van Overijssel,
Namens deze,
(naam functionaris en functie)
Artikel 3
Onder de door de gemandateerde te nemen besluiten wordt de volgende bezwaarclausule
opgenomen:
N.B.
Binnen 6 weken ingaand op de dag na datum verzending van het bijgaand besluit, kunt u daartegen
een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Overijssel, team Juridische Zaken, Postbus
10078, 8000 GB Zwolle, telefoon 038 499 93 05.
Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste:
a.
de naam en het adres van de indiener;
b.
de dagtekening;
c.
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
d.
de gronden van het bezwaar.
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U kunt het bezwaarschrift ook per elektronisch formulier verzenden. Dit formulier kunt u vinden op
www.overijssel.nl/bezwaarschriften.
Voor de behandeling van een bezwaarschrift bij de provincie Overijssel is geen griffierecht
verschuldigd. Voor inlichtingen over de bezwaarschriften kunt u zich wenden tot de medewerker van
Stimuland die bij het besluit is vermeld.
Indien onverwijlde spoed is vereist is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de
voorzieningenrechter van de Sector Bestuursrecht Rechtbank Zwolle (telefooon 038 888 44 44).
In dat geval is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde is dat u een bezwaarschift heeft ingediend.
Gedeputeerde Staten voornoemd.
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