Commissaris van de Koning in Overijssel
overwegende dat het gewenst is voor het mandateren van bevoegdheden tot het nemen van bepaalde besluiten
en het verlenen van volmacht tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen namens de provincie,
alsmede voor het machtigen van bestuurders of functionarissen voor het verrichten van feitelijke handelingen
een voor de gehele provinciale organisatie geldende regeling te hanteren,
en de op 8 december 1997, BAB 97/4600, vastgestelde regeling aan te passen aan de organisatieverandering,
gelet op artikel 176 van de Provinciewet en op Titel 3 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek;
Besluit:

I. in te trekken
het besluit van 8 december 1997, BAB 97/4600, bekendgemaakt in het Provinciaal Blad van 16 december 1997,
nr. 112);

II. vast te stellen het navolgende:

BEVOEGDHEDENBESLUIT
Artikel 1
Er is een bij dit besluit horende lijst met nader omschreven bevoegdheden, die aan een daar genoemde bestuurder
of functionaris zijn toegekend, onder de daar genoemde voorwaarden en/of beperkingen;

MANDAAT :
Artikel 2
Bij afwezigheid van de in de lijst genoemde bestuurders of functionarissen, is een bij besluit aangewezen
plaatsvervanger bevoegd.
Artikel 3
Het mandaat van functionarissen omvat zowel de beslissing als de ondertekening.

VOLMACHT
Artikel 4
1. Gevolmachtigden zijn bevoegd de provincie buiten rechte te vertegenwoordigen voor rechtshandelingen in
het kader van het verwerven, beheren, bezwaren en vervreemden van provinciale eigendommen.
2. Gevolmachtigden zijn bevoegd de provincie buiten rechte te vertegenwoordigen voor rechtshandelingen in
het kader van de beleidsuitvoering en ter uitvoering van besluiten op de tot hun competentie behorende
terreinen.
Artikel 5
De gevolmachtigde kan zijn volmacht schriftelijk verlenen aan een andere met name genoemde functionaris voor
bepaalde rechtshandelingen die buiten het provinciehuis worden verricht.
Artikel 6
Bij afwezigheid van de in de lijst genoemde functionaris, is een bij besluit aangewezen plaatsvervanger bevoegd.

MACHTIGING
Artikel 7
Machtiging tot het verrichten van handelingen, die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling
inhouden, komt toe aan elke functionaris in dienst van en/of werkzaam onder verantwoordelijkheid van de
provincie Overijssel, voor zover die binnen de normale uitoefening van zijn functie passen.
Artikel 8
Correspondentie over handelingen als bedoeld in artikel 7 mag door de behandelend functionaris worden
ondertekend.
Artikel 9
Machtiging tot vertegenwoordiging in rechte moet in een afzonderlijk besluit zijn vastgelegd.
CONTROLE EN VERANTWOORDING
Artikel 10
1. De ge(vol)machtigden stellen de Commissaris van de Koning in kennis van krachtens de verleende
(onder)volmacht of machtiging verrichte handelingen waarvan zij moeten aannemen dat kennisneming door
de Commissaris van de Koning van belang is.
2. De Commissaris van de Koning kan zich door de ge(vol)machtigden laten informeren over de op grond van
de verleende (onder)volmacht of machtiging verrichte handelingen.
Art. 10 is toegevoegd bij besluit van 14 maart 2000, kenmerk BA 2000/157, inw.tr. 2 mei 2000
De titel en art. 10 zijn aangepast ivbm troonswisseling in 2013

III. te bepalen
dat dit besluit in werking treedt op 1 november 1998.

De Commissaris van de Koningin in Overijssel,

mr. J.A.M. Hendrikx

