PROVINCIAAL BLAD
VAN LIMBURG
2005/75
Gedeputeerde Staten van Limburg

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de
Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 1 november 2005 enkele
wijzigingen hebben vastgesteld in het Besluit Mandaat, volmacht en machtiging
(laatstelijk gewijzigd bij besluit van Gedeputeerde Staten
d.d. 29 maart 2005) en de Regeling op het budgethouderschap. Het betreft de
volgende wijzigingen:
Artikel I

Wijziging Besluit mandaat, volmacht en machtiging

A.
Artikel 1, sub b, komt te luiden:
“de directie: de directie als bedoeld in artikel 1 van het Directiestatuut Provincie
Limburg”.
B.
Artikel 2, tweede lid, sub a komt te luiden:
” de beslissing op grond van wetgeving of van vigerende besluiten van Provinciale
Staten of Gedeputeerde Staten in sterke mate is gebonden, behalve als het gaat om
het verstrekken van een incidentele subsidie op basis van het bepaalde in artikel I
onderdeel 4. van Bijlage 1, dan wel”
C.
Artikel 4, eerste lid komt te luiden:
“Onder dit besluit vallen uitdrukkelijk niet de navolgende bevoegdheden: de beslissing
op bezwaar- en/of beroepschriften behoudens in geval van opname op bijlage 1”.
D.
Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:
a. Er wordt aan het derde lid een nieuwe zinsnede toegevoegd luidende:
“De verslaglegging aan het college over de genomen beslissingen ter afdoening
van de lichte subsidies (artikel I. onderdeel 4. van Bijlage 1) geschiedt door
tussenkomst van de afdeling WZC”.
b. Er wordt een vierde lid toegevoegd, luidende:
”Voor de in mandaat te nemen beslissingen ter afdoening van de lichte subsidies
(artikel I. onderdeel 4. van Bijlage 1) geldt tevens een actieve voorafgaande
informatieplicht van de gemandateerde aan de betrokken portefeuillehouder(s)
voor zover het betreft afwijzingen c.q. weigeringen (anders dan om formele
redenen) én voor subsidies die gebaseerd worden op artikel 4:23, derde lid van de
Algemene wet bestuursrecht”.

Artikel II

Wijziging Bijlage 1 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging

A.
In artikel I. onderdeel 1 (ALGEMEEN) wordt een sub h toegevoegd, luidende:
“bij de opdrachtverlening een vrijwaringsovereenkomst aan te gaan zoals bedoeld in de
Gedragsregels voor het inhuren van privé-personen.”.
B.
In artikel I. onderdeel 2. (FINANCIEEL), komt sub b als volgt te luiden:
“alle bestedingsbeslissingen (met uitzondering van de door het afdelingshoofd WZC
vast te stellen subsidies), die op het bevoegde niveau zijn genomen, finaal af te
handelen”.
C.
Artikel I. onderdeel 3. (PERSONEEL) wordt als volgt gewijzigd:
a. sub c komt te vervallen;
b. er wordt een nieuw sub c ingevoegd luidende:
” te beslissen omtrent het verrichten van een andere functie of andere
werkzaamheden als bedoeld in de CAP”;
c. sub j komt te luiden:
” beslissingen te nemen als bedoeld in artikel 4.3, artikel 9.1, artikel 11.3 en
artikel 14.4 van het Reisbesluit provincie Limburg”;
d. sub r komt te luiden:
” te beslissen omtrent het toekennen van een schadevergoeding als bedoeld in
de CAP”;
e. sub x komt te luiden:
” te beslissen inzake de toekenning van buitengewoon verlof van korte duur als
bedoeld in de CAP binnen de daarvoor door Gedeputeerde Staten
aangegeven kaders:
f. sub y komt te luiden:
” te beslissen inzake de toekenning van buitengewoon verlof voor activiteiten
van vakorganisaties als bedoeld in de CAP”.;
D.
Na artikel I. onderdeel 3. PERSONEEL wordt een nieuw onderdeel 4 toegevoegd
luidende:
Aan alle afdelingshoofden wordt, voor zover het de hun, regarderende organisatieonderdelen betreft, de
bevoegdheid verleend om:

“4. AFDOENING LICHTE SUBSIDIES
a.
te besluiten omtrent het verlenen én gelijktijdig vaststellen van
waarderingssubsidies tot en met een bedrag van € 5.000,00 inclusief de
afwijzingen.
b.
te besluiten omtrent het verlenen van projectsubsidies tot en met een bedrag
van € 5.000,00 inclusief de afwijzingen.”
E.
Artikel IA. wordt als volgt gewijzigd:
“ sub k komt te vervallen”.
F.
Aan artikel IA. wordt een nieuw sub m en een sub n toegevoegd, luidende:
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m “ te beslissen op bezwaren gericht tegen de beslissingen zoals bedoeld in
de artikelen 2 en 4 van de Procedureregeling methodische
functiewaardering, met uitzondering van de gevallen waarin het een functie
binnen de afdeling PO betreft of het bezwaarschrift afkomstig is van een
lid van de directie. In deze laatste gevallen blijven Gedeputeerde Staten
bevoegd”;
n. “te beslissen op bezwaren gericht tegen het evaluatie- en
beoordelingsbesluit zoals bedoeld in de Regeling jaargesprekken, tenzij
het bezwaarschrift afkomstig is van een afdelingshoofd of een lid van de
directie. In deze laatste gevallen blijven Gedeputeerde Staten bevoegd”.
G.
In artikel III worden de volgende wijzigingen aangebracht:
Het sub-onderdeel c komt te vervallen.
H.
In artikel IV. wordt een onderdeel h ingevoegd, luidende:
“h. bruikleenovereenkomsten aan te gaan”.
I.
Artikel VII. komt te luiden:
“ Aan het hoofd van de afdeling Economische Zaken wordt de bevoegdheid verleend
om (met uitzondering van afwijzingen, anders dan om formele redenen):
a.
te beslissen op verzoeken om studieleningen in het kader van de regeling
provinciaal studiefonds Limburg 1996, de beslissing over uitstel dan wel
kwijtschelding van terugbetaling daaronder begrepen.
b.
te beslissen over het verlenen van –andere dan de in artikel I. onderdeel 4
bedoelde- subsidies ter uitvoering van de Arbeidsplaatsenpremieregeling ZuidLimburg/Subsidieregeling arbeidsplaatsen Limburg 2005-2006;
c.
te beslissen omtrent het beschikbaar stellen van jaarlijkse “lidmaatschaps”bijdragen aan de Euregio’s”.
J.
Artikel VIII. sub a komt te luiden:
“te beslissen op grond van artikel 4, derde lid en artikel 5 van de aanwijzing ex artikel
67 Flora- en faunawet, in welke aanwijzing personen of categorieën personen worden
aangewezen om de stand van bij ministeriële regeling aangewezen diersoorten te
beperken”.
K.
Artikel IX. komt te luiden:
“Aan het hoofd van de afdeling Mobiliteit wordt de bevoegdheid verleend om
a. (met uitzondering van negatieve besluiten, anders dan om formele redenen)
ontheffingen te verlenen op grond van artikel 148 van de Wegenverkeerswet
(wegwedstrijden);
b. overeenkomsten aan te gaan met betrekking tot (het beheer van)
verkeersregelinstallaties;
c. te beslissen over een voorstel van de concessiehouder voor openbaar vervoer tot
wijziging van de dienstregeling;
d. te beslissen over een voorstel van de concessiehouder voor openbaar vervoer tot
wijziging van de tarieven”.
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L.
Artikel X. wordt als volgt gewijzigd:
a. Aan sub c wordt, onder vervanging van het haakje en de punt door een
komma, de volgende tekst toegevoegd: “en openbare
verlichtingsovereenkomsten”.
b. Na sub c worden een nieuwe sub d, e en f toegevoegd luidende:
“d. overeenkomsten aan te gaan met betrekking tot het Meerjaren
Infrastructuurprogramma
(MIP);
e. overeenkomsten aan te gaan met betrekking tot werken derden;
f. beheerregelingen infraprojecten aan te gaan”.
M.
Artikel XI. wordt als volgt gewijzigd:
a. In de aanhef wordt “het hoofd van de afdeling Ruimtelijke Inrichting Zuid, c.q.
de afdeling Ruimtelijke Inrichting Noord” vervangen door “het hoofd van de
afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling”.
b. Sub b komt te vervallen.
N.
Artikel XIV. komt als volgt te luiden
“ Aan het hoofd van de afdeling Zorg en Sociale Ontwikkeling wordt de bevoegdheid
verleend om (met uitzondering van afwijzingen, anders dan om formele redenen en
met inachtneming van de opgenomen maximale subsidies) te besluiten omtrent het
verlenen van - andere dan de in artikel I. onderdeel 4 bedoelde - subsidies:
a.
ter uitvoering van de Nadere subsidieregels voor de zorg 2005;
b.
ter uitvoering van de Subsidieverordening Zorgaanbieders Jeugdzorg
Provincie Limburg 2005;
c.
ter uitvoering van de Subsidieverordening Bureau Jeugdzorg Provincie
Limburg 2005;
d.
ter uitvoering van de Nadere subsidieregels voor maatschappelijke
organisaties 2006-2008;
e.
ter uitvoering van de Nadere subsidieregels sociale ontwikkeling en sport;
f.
ter uitvoering van de Nadere regels stimulering activiteiten/projecten
Zangjeugd Hangjeugd;
g.
ter uitvoering van de Nadere subsidieregels voorzieningen
leefbaarheidsfonds 2005;
h.
Nadere subsidieregeling Vrijwilligerswerk 2005.
O.
Artikel XV., aanhef en sub a, komt te luiden:
“Aan het hoofd van de afdeling Cultuur wordt de bevoegdheid verleend om – na
afstemming met portefeuillehouder vooraf in RO-:
a. (met uitzondering van afwijzingen, anders dan om formele redenen, en met
inachtneming van de opgenomen maximale subsidies) te beslissen omtrent het
verlenen van - andere dan de in artikel I. onderdeel 4. bedoelde - subsidies”:
1. ter uitvoering van de Nadere subsidieregels voor kunst en cultuur;
2. ter uitvoering van de Nadere subsidieregels voor buitengewoon herstel van
niet-monumentale kerkgebouwen;
3. ter uitvoering van de Nadere subsidieregels voor het cultureel erfgoed 2006;
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4. ter uitvoering van de Nadere subsidieregels voor Bibliotheekvernieuwing;
5. ter uitvoering van de Tijdelijke nadere regels projectsubsidies kunst en cultuur
2005 en 2006”.
P.
Artikel XVI. wordt als volgt gewijzigd:
a. in sub g wordt de zinsnede “met uitzondering van die gevallen waarin het een
functie binnen de afdeling Personeels- en organisatieontwikkeling betreft”
vervangen door: “met uitzondering van die gevallen waarin het een functie binnen
de afdeling Personeels- en organisatieontwikkeling betreft of de beslissing een lid
van de directie betreft”.
b. er wordt een nieuw sub h toegevoegd, luidende:
“ te beslissen over het wijzigen van de CAP en daarop gebaseerde
uitvoeringsregelingen naar aanleiding van een voor alle Provincies geldend
wijzigingsvoorstel van de Commissie interprovinciaal werkgeversverband onder de
voorwaarde dat dit wijzigingsvoorstel integraal wordt overgenomen”.

Q.
Artikel XIX wordt als volgt gewijzigd:
a. Sub c komt te luiden: “ te beslissen op aanvragen in verband met de
openbaarheid zoals bedoeld in de artikelen 19.3, 19.7 en 19.8 van de Wet
milieubeheer”
b. Er wordt een nieuw sub g ingevoegd luidende:
” te beslissen omtrent vergunningen op grond van de artikelen 16 en 19d van
de Natuurbeschermingswet 1998 na afstemming met portefeuillehouder
vooraf in RO”.
Artikel III

Wijziging Regeling op het budgethouderschap

A.
Artikel 1, lid 1 komt te luiden:
“een directielid of een afdelingshoofd wordt aangewezen als budgethouder of
budgetbeheerder in de bij deze regeling behorende lijst die is te raadplegen via
intranet (kennisplein/ afdeling BDO)”
B.
In artikel 1, lid 6 wordt het woord “Provinciale Financiën” vervangen door “Financiën”.
C
In artikel 4 wordt het woord “Provinciale Financiën” in het tweede, derde en vier lid
vervangen door ”Financiën”.
D.
In artikel 9 wordt het woord “marap” in het eerste en tweede lid vervangen door
“kwartaalrapportages” . Verder wordt het woord ”jaarrekening” in het eerste lid
vervangen door “jaarstukken”.
Artikel IV Overgangsrecht
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Er wordt geen overgangsrecht vastgesteld.
Artikel V Inwerkingtreding
Dit besluit treedt inwerking met ingang van 1 november 2005.

Gedeputeerde Staten voornoemd,
L.J.P.M. Frissen, voorzitter
drs. W.L.J. Weijnen, secretaris

Uitgegeven, 17 november 2005
De Secretaris,
drs. W.L.J. Weijnen
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