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Rubriek

Uitgegeven op

Inlichtingen bij

V

1 december 2009

mw. A. Berkers, telefoon 038 499 85 33

Instelling en reglement Adviescommissie subsidiëring landbouwinnovatie, keteninnovatieregeling.
Besluit van Gedeputeerde Staten van Overijssel d.d. 27 oktober 2009, kenmerk 2009/0142672.

Kennisgeving
Gedeputeerde Staten van Overijssel,
gelet op artikel 8.31 van Paragraaf 8.7. Stimuleren van innovatie in het agrocluster (pMJP 1.2.1)
van het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2007;

besluiten:
voor de Adviescommissie subsidiëring landbouwinnovatie, keteninnovatieregeling, als omschreven in
de toelichting op artikel 8.31 van paragraaf 8.7 van het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2007,
het volgende reglement vast te stellen:

Hoofdstuk 1. Instelling, taken en samenstelling
Artikel 1. Instelling adviescommissie
Gedeputeerde Staten stellen de Adviescommissie subsidiëring landbouwinnovatie, keteninnovatieregeling in.
Artikel 2. Taken
De adviescommissie heeft de volgende taken:
1. het uitbrengen van een inhoudelijk advies aan Gedeputeerde Staten over een subsidieaanvraag
in het kader van de keteninnovatieregeling van de provincie Overijssel.
Artikel 3. Samenstelling
1. De adviescommissie bestaat uit drie leden.
2. De leden worden door Gedeputeerde Staten benoemd.
Artikel 4. Zittingsduur en vacatures
De zittingsperiode van een lid is één jaar.
Artikel 5. Commissiesecretariaat
1. Ter ondersteuning van de adviescommissie fungeert één commissiesecretaris die werkzaam is
onder verantwoordelijkheid van Gedeputeerde Staten.
2. Het commissiesecretariaat zorgt voor:
a. de tijdige verzending van de adviesaanvragen;
b. de verslaglegging van de vergadering van de adviescommissie;
c. het op verzoek van de adviescommissie uitnodigen van aanvragers om een toelichting in de
commissie te kunnen geven.
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Hoofdstuk 2. Vergaderingen
Artikel 6. Vergoedingen
1. De commissieleden ontvangen voor het voorbereiden en bijwonen van een vergadering een
vergoeding die gelijk staat aan driemaal een bijdrage conform artikel 13 juncto artikel 2,
tweede lid van het Rechtspositiebesluit Staten- en commissieleden.
2. De commissieleden kunnen gemaakte reiskosten voor het bijwonen van een vergadering of het
bezoeken van projecten, die door de commissie zijn beoordeeld, declareren bij de provincie
Overijssel. Daarbij wordt uitgegaan van reizen per openbaar vervoer (1e klas). Indien reizen per
openbaar vervoer niet mogelijk is, kan € 0,29 per kilometer gedeclareerd worden.
Artikel 7. Toelichting door de aanvrager
De adviescommissie kan, via het commissiesecretariaat, een aanvrager uitnodigen om toelichting in
haar vergadering te geven.

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen
Artikel 8. Uitleg reglement
In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij twijfel over de toepassing van dit reglement
beslist de meerderheid der leden.
Artikel 9. Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal blad.
Gedeputeerde Staten voornoemd.
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