BEVOEGDHEDENLIJST EENHEID BEDRIJFSVOERING
Laatstelijk vastgesteld door:
Gedeputeerde Staten bij besluit van 21 maart 2017, kenmerk 2017/0023116
Commissaris van de Koning bij besluit van 21 maart 2017, kenmerk 2017/0023116
Directie bij besluit van, kenmerk 27 maart 2017, kenmerk 2017/0097850
Hoofd Eenheid bij besluit van 28 maart 2017, kenmerk 2017/0105353
(A) Attributie =
(D) Delegatie =

een wetgever schept een (nieuwe) bestuursbevoegdheid en kent die toe aan een bestuursorgaan.
geldt alleen voor besluiten in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Delegatie is het overdragen door een bestuursorgaan van zijn
bevoegdheid tot het nemen van besluiten aan een ander, die deze onder eigen verantwoordelijkheid als eigen bevoegdheid uitoefent. Een kenmerk is dat
het orgaan dat de bevoegdheid heeft gekregen ook de verantwoordelijkheid heeft gekregen en optreedt op eigen naam en gezag. Delegatie mag niet aan
ondergeschikten/ambtenaren. Voor delegatie is een wettelijke grondslag nodig. (zie Afdeling 10.1.2 Awb)geldt alleen voor besluiten in de zin van de
Awb.
(M) Mandaat =
Bij mandaat laat een bestuursorgaan (bv GS) zijn bevoegdheid om besluiten te nemen uitoefenen door
een ander (bv een ambtenaar). Een belangrijk kenmerk bij mandaat is dat de verantwoordelijkheid geheel bij het bestuursorgaan blijft. Naar buiten toe
moet aangegeven worden namens welk bestuursorgaan het besluit wordt genomen. Mandaat mag aan ondergeschikten en aan niet-ondergeschikten. (Zie
Afdeling 10.1.1 Awb)
(V) Volmacht =
is de bevoegdheid om in naam van de volmachtgever privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten.
(MC) Machtiging= geldt voor alle overige handelingen.
Artikel 7 van de Regeling bevoegdhedenbesluit bepaalt dat machtiging tot het verrichten van handelingen, die noch een besluit, noch een
privaatrechtelijke rechtshandeling inhouden, toe komt aan elke functionaris in dienst en/of werkzaam onder verantwoordelijkheid van de provincie
Overijssel, voor zover die binnen de normale uitvoering van zijn/haar functie passen. Uitzonderingen hierop zijn in de bevoegdhedenlijst opgenomen.

Nr.

B.1

omschrijving bevoegdheid

Ondersteuning financiële zaken
Heffen provinciale belastingen bij wege van aanslag, bij wege
van voldoening op aangifte, of op andere wijze zoals aangegeven
in Belastingverordening Overijssel, Ontgrondingenwet en Wet
Milieubeheer

A Bevoegd
D functionaris
M
MC
V

A

BVBFI
De met de heffing
belaste ambtenaar:
teamleider

Bijzonderheden

De aangewezen vervanger van de teamleider in deze is de adjunct HE (cf.
budgethoudersregeling BV)
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B.1a

B.1.b.

B.2

B.3

Vermindering van de verschuldigde leges voor een Natuurbeschermingswetvergunning tot een bedrag van €0,- in geval van
een aanvraag, vallend onder de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS):
- waarbij gedurende de beslistermijn de vergunningplicht is komen te vervallen
- omdat de regeling ten aanzien van de meldingsverplichting
weer open is gesteld
Het nemen van beslissingen op bezwaar over besluiten B.1.

Facturering vorderingen (debiteur in kennis stellen van zijn
schuld) v.w.b. onder andere:
a. Vergaderkosten
b. Detachering personeel
Betalingsverkeer
Beschikkingsbevoegdheid banktegoeden

M

De met de heffing
belaste ambtenaar:
teamleider

Mandatering van de bevoegdheid tot toepassing van de hardheidsclausule
van art. 63 AWR

A

De met de heffing
belaste ambtenaar:
teamleider
M teamleider

De aangewezen vervanger van de teamleider in deze is de adjunct HE (cf.
budgethoudersregeling BV)

V

Twee adviseurs
Voor de daadwerkelijke ondertekening dient een persoon te tekenen. De
en twee medewerkers gemachtigden zullen worden aangewezen na goedkeuring door teamleider
P & C BVBFI
BVFIN.

Het gaat hierbij om het daadwerkelijk ondertekenen van betalingsopdrachten etc. cq het beschikken over de liquide middelen.
B.4
B.5
B.6

B.7

B.8

Het ondertekenen van aangiftes omzetbelasting en de opgaaf
BTW compensatiefonds
Het ondertekenen van aanvraag teruggaaf dividendbelasting
Terugkoppeling van de kwartaalgegevens inzake geldelijk verkeer Wet Fido
Treasury
Uitzetten van geldmarkt transacties t.b.v. het kasbeheer met een
looptijd < 2 jaar bij instellingen als bedoeld in de Uitvoeringsregeling Treasury Overijssel 2014:
a. bedragen minder of gelijk aan EUR 2,5 miljoen per transactie;
b. bedragen vanaf EUR 2,5 miljoen t/m EUR 25 miljoen per
transactie.
Opnemen van geldmarkt transacties t.b.v. het aantrekken van
gelden voor periodes < 2 jaar als bedoeld in het Treasury Statuut:
a. bedragen minder of gelijk aan EUR 2,5 miljoen per transactie;
b. bedragen vanaf EUR 2,5 miljoen t/m EUR 25 miljoen per
transactie.
Totaal maximum bedragen:

MC

teamleider

MC
MC

teamleider
teamleider

M

M

BVFIN
a. teamleider
b. (adj) HE

a.teamleider
b. (adj) HE

Binnen de randvoorwaarden van de Uitvoeringsregeling Treasury Overijssel
2014. Het 4-ogen principe wordt toegepast doordat de treasurer de door de
medewerker treasury gemaakte afspraken controleert. Vervolgens tekent de
teamleider respectievelijk (adj) HE de opdracht voor uitvoering.

Binnen de randvoorwaarden zoals hierboven (B7) aangegeven en met inachtneming van het 4-ogen principe.
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- de schuld van de provincie wordt begrensd door de kasgeldlimiet en de rente-risico-norm van de Wet Fido.

B.9

B.10

B.11

a. Invordering van provinciale belastingen (leges/precario)
(inclusief het incassotraject en beslissen op verzoeken om uitstel
van betaling. )
b. Kwijtschelding op grond van artikel 26 Invorderingswet
c. Geheel of gedeeltelijke vrijstelling, vermindering, ontheffing
of teruggaaf op grond van artikel 229 Provinciewet

Vaststelling vergoeding burgercommissieleden

B.13
B.14

PERSONEELSZAKEN
Het ondertekenen van opgave loonbelasting
Het nemen van een verdagingsbesluit o.g.v. artikel 7:10 Awb

B.16

B 17

De met de invordering De aangewezen vervanger van de teamleider in deze is de teamleider BVJZ
belaste
(cf. budgethoudersregeling BV).
ambtenaar:
teamleider
Het innen van vorderingen o.g.v. de Belastingverordening Overijssel, Ontgrondingenwet en Wet milieubeheer, Invorderingswet

Invordering van bestuursrechtelijke geldschulden (inclusief incas- M
teamleider
sotraject, waaronder: verrekening, uitstel van betaling, aanmaning, dwangbevel)
Invordering van privaatrechtelijke vorderingen (inclusief incas- M/V teamleider
sotraject, waaronder: uitstel van betaling, aanmaning, inschakeling incassobureau, betalingsregeling)

B.12

B.15

A

M

4e tranche Awb, terugvorderen van subsidies, innen van dwangsommen,
kosten bestuursdwang
Burgerlijk Wetboek en Wetboek Burgerlijke Rechtsvordering. Privaatrechtelijke vorderingen komen voort uit overeenkomsten naar burgerlijk recht,
tot dienstverlening of leveringen van producten door de provincie aan derden, waarvoor de provincie een vergoeding factureert.

adj. HE

BVPO
MC teamleider
MC secretaris van de hooren adviescommissie
personele bezwaren en
klachten
Het toekennen van de provinciale bijdrage aan het Sociaal Fonds M
adj.HE
en de personeelsvereniging binnen de gestelde kaders
Bezwaar
Het (pro forma) bezwaar en beroep instellen tegen besluiten of M
HE
Dit is een afgeleide van art. A.5 bevoegdhedenlijst Algemeen
(pro forma) besluiten tot het voeren van rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures betreffende de WW, de regeling aanvullende voorzieningen bij werkloosheid, de WAO en de WGA namens de provincies of het provinciebestuur, of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten.
Het nemen van beslissingen op rechtspositionele bezwaren voor M
teamleider
Op voorstel van de secretaris van de hoor- en adviescommissie personele
zover strekkende tot kennelijk (on)gegrond of kennelijk nietbezwaren en klachten - als zodanig door het HE BV aangewezen.
ontvankelijk verklaren van het bezwaar, alsmede het beslissen op
een uit dat bezwaar voortkomend verzoek tot proceskostenvergoeding
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B.18

B.19

B.20

B.21
B.22
B.22a
B.23
B.23a
B.24

B.25

B.26

B.27

Het beslissen op bezwaar tegen besluiten op grond van rechtspo- M
sitionele regelingen met uitzondering van besluiten die betrekking hebben op:
leden van de directie, de archiefinspecteur en op het griffiepersoneel en een disciplinair strafontslag van een ambtenaar, of
sprake is van een dienstongeval of beroepsziekte bij een ambtenaar en zo ja, de vaststelling van de bijbehorende rechtspositionele aanspraken
Het beslissen op een klacht, als bedoeld in artikel 9:1 van de
M
Algemene wet bestuursrecht, die is ingediend door een provinciale medewerker over de wijze waarop GS van de provincie
Overijssel zich jegens hem/haar of een ander in een bepaalde
aangelegenheid heeft gedragen, met uitzondering van gedragingen die betrekking hebben op: leden van de directie, de archiefinspecteur en op het griffiepersoneel.
(voormalig) bestuurders
Het toepassen, uitvoeren en informeren t.a.v.
M
 Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers
 Verordening rechtspositie Statenleden, gedeputeerden en
commissieleden 2015
Vervreemding (overcomplete) goederen
(Beëindiging) aanwijzing tot bedrijfshulpverlener cf. Reglement
bedrijfshulpverlening
Aanwijzing en/of beëindiging van aanwijzing tot functionaris
wacht- en storingsdienst,
Toekenning jaarlijkse toelage bedrijfshulpverleners cf. Reglement bedrijfshulpverlening
Toekenning toelage functionaris wacht- en storingsdienst
Het (besluit tot) aangaan van overeenkomsten met betrekking tot
huur en verhuur, pacht; ingebruikneming, zakelijke rechten als
opstal en erfpacht en beheer en onderhoud van provinciale eigendommen.
Verlenen recht van gebruik en bewoning en het doorberekenen
van de jaarlijkse huurverhogingen o.g.v. verhuurcontract bij objecten die zijn of worden ingezet t.b.v. de huisvesting van de
provinciale organisatie, artikel 3:226 Burgerlijk Wetboek
a. Verhuur jachtrecht cf Flora- en faunawet.
b. Verlenen van toestemming voor schadebestrijding overeenkomstig de Regeling beheer en schadebestrijding dieren.
Het afhandelen van schriftelijke klachten, voor zover de afhande-

Portefeuillehouder
en medeportefeuillehouder

Portefeuillehouder en medeportefeuillehouder

(adj) HE

Inclusief circulaires van BZK ter zake

BVFAC
M/V teamleider
M
adjHE
M

Adj. HE

M

(adj) HE

M
Adj HE
M/V HE

M/V teamleider

M

M

a en b teamleider

teamleider

Het gaat hier niet om klachten over gedragingen als bedoeld in artikel 9:1
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ling niet plaatsvindt via de klachtencommissie.

B.28

B.29

B.30

B.31
B. 32

B.33
B.34
B.35
B.36
B.37

B.38

a) Het verkopen of bezwaren van roerende en onroerende zaken
die zijn of worden ingezet t.b.v. de huisvesting van de provinciale
organisatie < € 227.000,-b) Het voeren van correspondentie als onderdeel van onderhandelingen over het verkopen of bezwaren van roerende en onroerende zaken als bedoeld onder a.
c) Het organiseren van openbare inschrijvingen voor de verkoop
van onroerend goed.
Het tijdelijk in huur of pacht uitgeven van provinciale eigendommen die zijn of worden ingezet t.b.v. de huisvesting van de
provinciale organisatie en welke voorbereid worden voor verkoop, uiterlijk tot het moment waarop de verkoop is gerealiseerd
De vertegenwoordiging van de provincie buiten rechte bij het
passeren van notariële akten van objecten die zijn of worden
ingezet t.b.v. de huisvesting van de provinciale organisatie.
Retourneren van bankgaranties
Het contracteren van individuele inhuurkrachten, indien spoed
vereist is.

JURIDISCHE ZAKEN
Afwijzingen en buiten behandeling laten van aanvragen ex artikel 81 Participatiewet.
Afsluiten, tussentijds wijzigen en opzeggen verzekeringen
Verhaal van schade aan provinciale eigendommen en vermogensschade
Verhaal op grond van de Verhaalswet ongevallen ambtenaren
Besluiten namens de provincie privaatrechtelijke rechtsgedingen
te voeren of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten,
betreffende een vordering van de provincie met een maximaal
beloop tot €50.000,Het voeren van verweer in door derden aanhangig gemaakte
civiele procedures en hiertoe een advocaat opdracht te geven het
rechtsgeding te doen voeren.

van de Awb c.q. het Procedurebesluit gedeputeerde staten bezwaar, beroep
en klachten Overijssel. Het gaat hier ook niet om personele klachten ogv
Procedurebesluit personele bezwaren en klachten Overijssel 2009
M/V a. HE;
MC b. en c. teamleider

M/V teamleider

V

teamleider

V
(adj) HE
M/V teamleider
BVFAC of
BVINF

M

Het betreft hier uitzendkrachten, gedetacheerden en payrollers. Zie ook
Inkoop- en Aanbestedingsbeleid provincie Overijssel 2010-2015 met betrekking tot de waarde van het contract.
Indien geen sprake is van spoed geldt de hoofdregel van A.37 van de algemene lijst.

BVJZ
teamleider

M/V teamleider
M/V teamleider
M/V teamleider
M/V teamleider

M/V teamleider

Daaronder begrepen het voegen als benadeelde partij in een strafproces

Zie voor de hoofdregel A5.
Op grond van verzekeringsvoorwaarden is de verzekeraar vaak betrokken
bij het voeren van verweer in zaken waar de provincie aansprakelijk is gesteld.
Het gaat hier om alle soorten civielrechtelijke procedures, inclusief hoger
beroep en cassatie, alsmede kort gedingprocedure als bedoeld in de artikelen
254 en 93 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).
In voorkomende gevallen dient altijd de betrokken portefeuillehouder en de
portefeuillehouder juridische zaken te worden geïnformeerd, tenzij het gaat
om een zaak van gering belang.
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B.39

Inschakelen schade-expertise en opdracht tot opname voorexper- M/V teamleider
tise

B.40

Het treffen van een schikking tot een maximum bedrag van EUR M/V teamleider
50.000,- in onrechtmatige daadzaken

B.41

Het cederen van vorderingen/tekenen van aktes van cessie aan
assuradeuren in het kader van afwikkelen van schades
Het nemen van beslissingen op bezwaar voor zover strekkende
tot kennelijk (on)gegrond of kennelijk niet-ontvankelijk verklaren van het bezwaar, alsmede het beslissen op een uit dat bezwaar voortkomend verzoek tot proceskostenvergoeding
Beslissing op bezwaarschriften, waarbij het bestreden primaire
besluit in ambtelijk mandaat genomen is

B.42

B.43

B.44
B.45
B.46

B.47

In die schadezaken waarbij ook een verzekeraar is betrokken, wordt het
inschakelen van een schade-expert in nagenoeg alle gevallen door die verzekeraar geregeld. Voor expertise bijv. bij bodemsaneringsprojecten wordt
het inschakelen ook in nagenoeg alle gevallen geregeld door de functionele
afdeling.
Bedrag of waarde tussen de EUR 50.000,-- en EUR 500.000,-- is GS bevoegd.
Bedrag of waarde boven de EUR 500.000,-- is PS bevoegd.

M/V teamleider
M

teamleider

In gevallen waarbij de secretaris bezwaarschriften en klachten ambtshalve
heeft bepaald dat er geen hoorzitting plaatsvindt.

M

portefeuillehouder
en medeportefeuillehouder
teamleider

Primaire besluiten die in GS-mandaat zijn afgehandeld mogen bij de beslissingen op bezwaar niet opnieuw in GS-mandaat worden afgehandeld.

teamleider

Ter sauvering van termijnen. Indien mogelijk in overleg met portefeuillehouder.
Het betreft de voorbereiding van ieder besluit op een verzoek voor alle
gevallen, terwijl in de gevallen dat de toe te kennen vergoeding niet meer
dan € 20.000,- bedraagt, de TL BVJZ ook zelf kan beslissen.
Wel zal GS hierover worden geïnformeerd. Onder de voorbereiding wordt
ook het voeren van verweer namens GS in het kader van de voorbereiding
van het advies van de commissie als bedoeld in B.47 verstaan.
Zie bijvoorbeeld de Planschadeverordening Overijssel 2012

Beslissingen op een verzoek om rechtstreeks beroep op de rech- M
ter toe te staan (prorogatie)
Het instellen van pro forma bezwaar, pro forma administratief
M
beroep of pro forma (hoger) beroep tegen besluiten of uitspraken
Het besluit tot afwijzing dan wel toekenning van een verzoek om V/M
schadevergoeding op grond van de Wet ruimtelijke ordening en
de Natuurbeschermingswet 1998 of andere regelingen, alsmede
een besluit tot afwijzing dan wel toekenning van een verzoek om
schadevergoeding als gevolg van een besluit van GS, mits de toe
te kennen vergoeding niet meer dan € 20.000,- bedraagt.
De benoeming van een schade-adviescommissie ter voorberei- V/M
ding op een besluit naar aanleiding van een verzoek als bedoeld
in B.46, voor zover daartoe een regeling is vastgesteld.
ALGEMEEN + PERSONEELSZAKEN
Deze bevoegdheden staan vermeld bij de Bevoegdhedenlijst Algemeen en zijn ook van toepassing op de eenheid Bedrijfsvoering
BUDGETHOUDERSCHAP
De budgethouder mag verplichtingen die al zijn of nog worden MC
aangegaan ten laste brengen van een bepaald budget en mag
vanuit die verantwoordelijkheid betalingen laten verrichten.

teamleider

teamleider

budgethouder

Zie de Verordening Financieel beheer en de Financiële uitvoeringsregels
provincie Overijssel 2014.

Wet natuurbescherming
B 49

Het verlenen van schriftelijk ondermandaat van de onder Nlijst. gemandateerde bevoegdheden aan onder hem ressorte-

M

Directeur BIJ12
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rende leidinggevende functionarissen

pagina BV-7

