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Rubriek

Uitgegeven op

Inlichtingen bij

VII

30 juni 2009

mw. E.M.J. van Gelderen, telefoon 038 499 75 23

Mandatering Dienst Landelijk Gebied van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in
het kader van subsidieverstrekking POP 2007-2013.
Besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 22 juni 2009, kenmerk 2009/0095968.

Kennisgeving
Gedeputeerde Staten van Overijssel,
gelet op afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene Subsidieverordening
Overijssel 2005 en de artikelen 8.3 en 8.3a van het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2007;

besluiten:
vast te stellen het navolgende:

Besluit mandatering Dienst Landelijk Gebied in het kader van
subsidieverstrekking POP 2007-2013
Artikel 1. Begrippen
In dit besluit wordt verstaan onder:
• GS: Gedeputeerde Staten van Overijssel;
• DLG: Dienst Landelijk Gebied van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
• POP2: Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013, zoals goedgekeurd door de Europese
Commissie op 20-07-2007, kenmerk CCI2007NL06RPO001;
• Awb: Algemene wet bestuursrecht.
Artikel 2. Mandaatverlening
Aan de Regiomanager Oost en diens plaatsvervanger van DLG wordt in het kader van subsidieverstrekking POP2-mandaat verleend tot:
a.
het verlenen van voorschot op subsidie;
b.
het nemen van een besluit op wijzigingsverzoeken, voortvloeiend uit de voortgangsrapportages;
c.
het opschorten van beslistermijnen in verband met voorbereidingshandelingen ten aanzien van
subsidieverstrekking (met uitzondering van beoordeling ontvankelijkheid aanvraag).
Artikel 3. Bijzonder instructies aan mandaatverlening
1.
Het verleende mandaat geldt niet voor de wijzgingsverzoeken, die:
• betrekking hebben op een wijziging van een eindbegunstigde;
• betrekking hebben op een verhoging van een subsidiebedrag;
2.
In het geval wijzigingsverzoeken aanzienlijke consequenties kunnen hebben voor het halen
van de N+2-norm, dient voorafgaand aan het te nemen besluit overleg plaats te vinden met
de programmamanager POP2.
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Artikel 4. Ondermandaat
De Regiomanager Oost van DLG is bevoegd ondermandaat te verlenen aan een ambtenaar van de
DLG. Hij kan aan het ondermandaat aanvullende voorwaarden verbinden.
Artikel 5. Algemene instructies aan mandaatverlening
• Het is een ondergemandateerde niet toegestaan ondermandaat te verlenen.
• Het (onder)mandaat is gebonden aan de functie van de (onder)gemandateerde, tenzij bij de
beslissing tot verlening van (onder)mandaat anders is bepaald.
• Bij afwezigheid van de (onder)gemandateerde, wordt het (onder)mandaat uitgeoefend door
degene die hem krachtens de geldende door de Regiomanager Oost vast te stellen plaatsvervangingsregeling vervangt, tenzij bij de beslissing tot verlening van (onder)mandaat anders is
bepaald.
• De (onder)gemandateerde oefent zijn bevoegdheid niet uit indien hij bij de te nemen beslissing
een persoonlijk belang heeft als bedoeld in artikel 2:4, tweede lid van de Awb.
• De (onder)gemandateerde informeert de (onder)mandaatgever onverwijld over een door hem
genomen beslissing indien het van belang is dat deze daarvan kennis neemt.
• De (onder)gemandateerde brengt periodiek verslag uit over de door hem in mandaat genomen
besluiten.
• De (onder)gemandateerde is bevoegd tot het verrichten van alle handelingen, benodigd voor de
voorbereiding, bekendmaking en uitvoering van een beslissing krachtens (onder)mandaat, tenzij
bij de beslissing tot verlening van (onder)mandaat anders is bepaald.
Artikel 6. Ondertekening
In de door de (onder)gemandateerde te nemen besluiten op grond van dit besluit, wordt in de
ondertekening vermeld:
Gedeputeerde Staten van Overijssel,
namens deze,
handtekening
………………………………….
………………………………….

(naam functionaris)
(functieaanduiding)

Artikel 7. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking de dag na publicatie in Provinciaal blad.
Artikel 8
Dit besluit wordt aangehaald als Besluit mandatering Dienst Landelijk Gebied in het kader van
subsidieverstrekking POP 2007-2013 en vervangt ons besluit d.d. 17 februari 2009, kenmerk
2009/0020854, gepubliceerd in Provinciaal blad nr. 2009-12.
Gedeputeerde Staten voornoemd.

2

Provinciaal blad nr. 2009 - 37

