GEDEPUTEERDE STATEN VAN OVERIJSSEL
overwegende dat het gewenst is voor het mandateren van bevoegdheden tot het nemen van bepaalde besluiten en
het machtigen van individuele bestuurders en functionarissen voor het verrichten van feitelijke handelingen een
voor de gehele provinciale organisatie geldende regeling te hanteren,
en de op 2 december 1997, BAB 97/4600, vastgestelde regeling aan te passen aan de organisatieverandering,
gelet op de Provinciewet,
besluiten:

I. in te trekken
het besluit van 2 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 daar genoemde bestuurders of
functionarissen zijn toegekend, onder de daar genoemde voorwaarden en/of beperkingen.
MANDAAT
Artikel 2
1. Er wordt onderscheid gemaakt tussen bestuurlijk mandaat en ambtelijk mandaat.
2. Bestuurlijk mandaat wordt gegeven aan de gedeputeerde als portefeuillehouder, voorzover de bevoegdheden
zijn genoemd in de lijst die onder zijn inhoudelijke portefeuille vallen, en de mede-portefeuillehouder
tezamen.
3. Ambtelijk mandaat wordt ingevolge de hierna genoemde hiërarchische lijn gegeven: van Gedeputeerde
Staten naar directie, van directie naar hoofd, van hoofd naar hoofd, van hoofd naar adjunct- hoofd, teamleider
en/of andere functionaris, ieder voorzover de bevoegdheden zijn genoemd in de lijst.
Artikel 3
Ten aanzien van het bestuurlijk mandaat geldt het volgende;
1. De in de lijst genoemde bestuurders zijn primair bevoegd.
2. Met bestuurders worden bedoeld de gedeputeerde, als portefeuillehouder, voor zover de bevoegdheden zijn
genoemd in de lijst die onder zijn inhoudelijke portefeuille vallen, en de mede-portefeuillehouder tezamen.
3. Bij afwezigheid van de in de lijst genoemde bestuurders, zijn twee andere leden van het college bevoegd de
in de lijst genoemde bevoegdheden in mandaat uit te oefenen.
4. Het mandaat van bestuurders omvat uitsluitend de beslissing en niet het ondertekenen van besluiten.
5. De ondertekening van mandaat aan bestuurders is overeenkomstig de ondertekening van collegestukken (=
voorzitter en secretaris).
Art. 3, lid 5 is toegevoegd bij besluit van 9 december 2003, kenmerk BA 2003/810, inw.tr. 1 januari 2004

Artikel 4
Ten aanzien van het ambtelijk mandaat geldt het volgende;
1. De in de lijst genoemde functionarissen zijn primair bevoegd.
2. De in lid 3 genoemde hiërarchisch hogere functionaris blijft bevoegd de via hem/haar in ondermandaat
gegeven bevoegdheid uit te oefenen.
3. Met de hiërarchisch hogere functionaris wordt bedoeld:
a. de directie, dan wel de directeur, voorzover de onderlinge taakverdeling is vastgelegd;
b. het hoofd, adjunct-hoofd, ieder voorzover de bevoegdheden zijn genoemd onder diens eenheid;

c. het hoofd, voorzover de bevoegdheden door een hoofd van een andere eenheid in ondermandaat zijn
gegeven.
d. de project- en programmaleider buiten de lijn.
4. Bij afwezigheid van de in de lijst genoemde functionaris is een bij besluit aangewezen plaatsvervanger
bevoegd.
5. Het mandaat van functionarissen omvat zowel de beslissing als de ondertekening.
Artikel 5
Een mandaat aan bestuursleden of functionarissen omvat niet die gevallen, waarin bij wettelijk voorschrift
anders is bepaald of waarbij de aard van de zaak zich tegen mandaatverlening verzet.
Artikel 6
In de krachtens mandaatverlening genomen besluiten wordt tot uitdrukking gebracht dat zij namens
Gedeputeerde Staten zijn genomen.
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 uitvoering van zijn/haar 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 wordt in een afzonderlijk besluit vastgelegd.
CONTROLE EN VERANTWOORDING
Artikel 10
1. De gemandateerden stellen Gedeputeerde Staten, danwel de betrokken portefeuillehouders, in kennis van
krachtens (onder)mandaat genomen besluiten waarvan zij moeten aannemen dat kennisneming door het
college of de betrokken portefeuillehouders uit Gedeputeerde Staten van belang is.
2. De betrokken portefeuillehouders kunnen zich door de gemandateerden laten informeren over de krachtens
(onder)mandaat genomen besluiten.
Art. 10 is toegevoegd bij besluit van 14 maart 2000, kenmerk BA 2000/157, inw.tr. 2 mei 2000

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

Gedeputeerde Staten van Overijssel,

voorzitter,

griffier,

