BEVOEGDHEDENLIJST EENHEID ECONOMIE EN CULTUUR
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 27 maart 2017, kenmerk 2017/0097850
Hoofd Eenheid bij besluit van 30 maart 2017, kenmerk 2017/0105359
(A) Attributie =
(D) Delegatie =

(M) Mandaat =

(V) Volmacht =
(MC) Machtiging =

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. 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)
is de bevoegdheid om in naam van de volmachtgever privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten.
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.

Omschrijving bevoegdheid

E.1

Het op grond van de Erfgoedwet adviseren aan de minister van OCW
over de aanwijzing als beschermd monument of
archeologisch monument buiten de bebouwde kom.
Het op verzoek van B&W van de betreffende gemeente aanwijzen van een
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teamleider

na afstemming met portefeuillehouder
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teamleider

na afstemming met portefeuillehouder
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Omschrijving bevoegdheid
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depot voor archeologische vondsten.
Het adviseren over een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het
M
slopen, ingrijpend wijzigen, reconstrueren en/of herbestemmen van een
rijksmonument buiten de bebouwde kom.
Het bevoorschotten en afrekenen van de bijdragen aan de Sociaal
MC
Economische Raad Overijssel
SUBSIDIES
Het besluiten tot subsidieverlening, voorschotverlening, subsidievaststelling en M
wijziging van de subsidieverlening voor de uitvoering van de
subsidieparagraaf 8.21 “Asbest eraf, zonnepanelen erop” van het UBS

Het verrichten van alle benodigde werkzaamheden ter voorbereiding en
uitvoering van paragraaf 8.21 UBS.

MC

Bevoegd
Functionaris

Bijzonderheden

teamleider

Op basis van Besluit Omgevingsrecht

HE

na afstemming met de portefeuillehouder

Algemeen directeur van Op grond van het besluit van GS van 13 oktober
‘Bespaar Lokaal’ en
2015, kenmerk 2015/ 0291200 vaststelling van het
diens plaatsvervanger
Mandaatbesluit Subsidies Stichting Bespaar Lokaal
(2015/0292410)

Algemeen directeur van
‘Bespaar Lokaal’ en
diens plaatsvervanger
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E.11
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E.14

E.15

ENERGIEFONDS OVERIJSSEL
Het verlenen en weigeren van subsidies op grond van de paragraaf
‘Energiefonds’ 8.20 van het Uitvoeringsbesluit Subsidies Overijssel tevens het
wijzigen van subsidieverleningsbesluiten, het vaststellen van subsidiebesluiten,
het wijzigen van subsidievaststellingsbesluiten, het sluiten van eventuele
uitvoeringsovereenkomsten ex art. 4:36 Awb dan wel het verrichten van alle
rechtshandelingen indien deze volgen/voortvloeien uit de subsidiebeschikking
dan wel uitvoeringsovereenkomst: indien de adviezen van de fondsbeheerder
en adviescommissie met betrekking tot de aanvragen eensluidend zijn.
Het ondertekenen van besluiten tot verlenen en weigeren van subsidies op
grond van de paragraaf ‘Energiefonds’ van het Uitvoeringsbesluit Subsidies
Overijssel tevens het wijzigen van subsidieverleningsbesluiten, het vaststellen
van subsidiebesluiten, het wijzigen van subsidievaststellingsbesluiten, het
sluiten van eventuele uitvoeringsovereenkomsten ex art. 4:36 Awb dan wel het
verrichten van alle rechtshandelingen indien deze volgen/voortvloeien uit de
subsidiebeschikking dan wel uitvoeringsovereenkomst: indien de adviezen van
de fondsbeheerder en adviescommissie met betrekking tot de aanvragen niet
eensluidend zijn.
Het buiten behandeling laten, bevoorschotten, opschorten, intrekken en
terugvorderen van subsidies op grond van de paragraaf ‘Energiefonds’ van het
Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel.
Het besluiten over individuele participatie voorstellen in het kader van het
Energiefonds met eensluidend advies van de fondsbeheerder en
adviescommissie van EFO I.
Het besluiten tot verstrekken van uit te zetten middelen (funding) ten behoeve
van door de provincie goedgekeurde bijdragen vanuit het Energiefonds
Overijssel.
Het ondertekenen van de aandeelhoudersbesluiten met betrekking tot
participaties en de fundingsdocumenten in het kader van het Energiefonds
Overijssel.
Het nemen van procedurebesluiten voortvloeiende uit en passend binnen de
kaders van het Energiefonds Overijssel BV.

M

Directeur van EFO II
BV

GS 2012/0288964 d.d. 18-12-12
GS 2013/0039397 d.d. 14-05-13

M

Directeur van EFO II
BV

GS 2012/0288964 d.d. 18-12-12
GS 2013/0039397 d.d. 14-05-13

M

Directeur van EFO II
BV

GS 2012/0288964 d.d. 18-12-12

M

portefeuillehouder en
medeportefeuillehouder
portefeuillehouder en
medeportefeuillehouder
portefeuillehouder en
medeportefeuillehouder
Accounthouder
Energiefonds Overijssel

Het mandaat betreft slechts de voorafgaande
goedkeuring door de Algemene Vergadering.
GS 2012/0288964 d.d. 18-12-12
GS 2012/0294411 d.d. 08-01-13

M

V

M

GS 2013/0039397 d.d. 14-05-13

GS 2011/0329250 d.d. 20-12-11
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PLATTELANDSONTWIKKELINGSPROGRAMMA (POP 2)
a. Het verlenen van een voorschot op subsidie POP 2;
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 ontvankelijheid aanvraag)

PLATTELANDSONTWIKKELINGSPROGRAMMA (POP3)
De volgende subsidiehandelingen:
a. verlening;
b. bevoorschotting;
c. wijziging;
d. intrekking;
e. vaststelling;
f. sanctionering;
g. terugvordering
INNOVATIEFONDS
Het verlenen van innovatiekredieten t/m €75.000
Het verlenen van innovatieleningen t/m €1.000.000

M

Afdelingsmanager
Subsidies en de
Teammanager
Subsidies van de
Rijksdienst voor
Ondernemend
Nederland (RVO)

2013/0365819 29 oktober 2013

M/MC

Directeur,
Afdelingsmanager
subsidies en
Teammanager subsidies
van de Rijsdienst Voor
Ondernemend
Nederland (RVO.nl)

GS 2015/0323738 d.d. 24-11-20115
Onder de bevoegdheden vallen tevens de volgende
handelingen:
a) (termijn- en eind) betalingen
b) beoordelen van voortgangsrapportages
c) beoordelen van eindreportages
d) uitvoering van controlebezoeken op locatie

A

IFO II B.V.

PS/2015/737

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;
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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ALGEMEEN + PERSONEELSZAKEN
Deze bevoegdheden staan vermeld in de Bevoegdhedenlijst Algemeen en zijn
ook van toepassing op de eenheid Economie en Cultuur.
BUDGETHOUDERSCHAP
De budgethouder mag verplichtingen die al zijn of nog worden aangegaan ten
laste brengen van een bepaald budget en mag vanuit die verantwoordelijkheid
betalingen laten verrichten.

MC

Budgethouder

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

pagina EC-5

