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Rubriek

Uitgegeven op

Inlichtingen bij

I

27 januari 2009

mw. M.E. Vrieze, telefoon 038 499 93 02

Bevoegdhedenbesluiten provincie Overijssel.
Besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 15 december 2008, kenmerk 2008/0183513.

Gedeputeerde Staten van Overijssel,

maken bekend dat:
1.

2.

3.

4.
5.

Gedeputeerde Staten van Overijssel en de Commissaris van de Koningin in hun vergadering
van 15 december 2008, kenmerk 2008/0183513, voor zover het ieders bevoegdheden betreft,
de wijzigingen van de Bevoegdhedenlijsten Directie, LNL, RWB, MI, BA, WB, ZC, FD en de
Bevoegdhedenlijst Algemeen hebben vastgesteld.
Het besluit van 15 december 2008 houdt in een wijziging van de bevoegdheden en wie die
bevoegdheden mag uitoefenen;
de Directie op 9 januari 2009, kenmerk 2009/0794405, 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;
de Directie op 9 januari 2009, kenmerk 2009/0794405, heeft vastgesteld welke bevoegdheden
worden gemandateerd of een volmacht of machtiging wordt verleend aan de project- en
programmaleiders;
de hoofden van de eenheden ieder voor hun eigen eenheid hebben vastgesteld welke functionaris de in de bevoegdhedenlijst genoemde bevoegdheden mag uitoefenen;
de hiervoor onder 1 tot en met 4 genoemde besluiten in werking treden op 1 januari 2009 indien
de publicatie in het Provinciaal blad na die datum plaatsvindt.

De hierboven genoemde bevoegdhedenbesluiten met bijbehorende bevoegdheden kunnen worden
ingezien op het provinciehuis.
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.
Exemplaren van dit Provinciaal blad zijn bij de provincie Overijssel te verkrijgen bij team Juridische
Zaken.
Gedeputeerde Staten voornoemd.

N.B.
Binnen zes weken ingaand op de dag na de datum van bekendmaking van het bovenstaande 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.
U kunt het bezwaarschrift desgewenst ook per fax verzenden. Het faxnummer van het team
Juridische Zaken is 038 425 48 02.

ISSN 0920-0762

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.
U kunt het bezwaarschrift ook per elektronisch formulier verzenden. Dit formulier kunt u vinden op
www.provincie.overijssel.nl/bezwaarschriften.
Voor de behandeling van een bezwaarschrift bij de provincie Overijssel is geen griffierecht verschuldigd. Voor inlichtingen over de bezwaarschriftprocedure kunt u zich wenden tot het team Juridische
Zaken, telefoon 038 499 93 05.
Indien onverwijlde spoed dat vereist is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de
Voorzieningenrechter van de Sector Bestuursrecht Rechtbank Zwolle, telefoon 038 888 44 44. In dat
geval is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde is dat u een bezwaarschrift heeft ingediend.
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