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Gedeputeerde staten van Limburg,
maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij in hun
vergadering van 26 oktober 2010 hebben vastgesteld het:

Wijzigingsbesluit Mandaatbesluit 2006 en Regeling op het budgethouderschap

Artikel I Wijziging Mandaatbesluit 2006
Het Mandaatbesluit 2006 wordt als volgt gewijzigd:
A. In artikel 1 wordt onder vervanging van de punt aan het slot van het onderdeel q. door een puntkomma
een onderdeel toegevoegd, luidende:
r.
Duurovereenkomst: een overeenkomst die verplichtingen in het leven roept tot opeenvolgende of
voortdurende prestaties voor een periode langer dan vier jaar.
B. In artikel 5, vierde lid, onder f, wordt het tekstgedeelte “tot toepassing van bestuursdwang in
spoedeisende situaties” vervangen door: tot het opleggen van een last onder bestuursdwang in situaties
waarin aanleiding bestaat voor onmiddellijk bestuursrechtelijk handhavend optreden
C. In artikel 8, onder x. vervalt het tekstgedeelte: “met het volgen van een mediationprocedure of”
D. In artikel 9, onder d. wordt achter “beleidsregel” toegevoegd: of besluiten waarbij wordt geweigerd een
omgevingsvergunning of toestemming te verlenen waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van toepassing is verklaard;
E. Artikel 9, onder g. wordt als volgt gewijzigd.
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a. Het tekstgedeelte “toepassing van bestuursdwang” wordt vervangen door: het opleggen van een last
onder bestuursdwang
b. Het tekstgedeelte “behoudens in spoedeisende situaties;” wordt vervangen door: behoudens in
situaties waarin aanleiding bestaat voor onmiddellijk bestuursrechtelijke handhavend optreden;
F. In artikel 9, onder m. wordt onder toevoeging van een puntkomma aan het slot van het onderdeel,
toegevoegd een tekstonderdeel, luidende:
- de weigering van een aangevraagd subsidiebedrag lager dan € 25.000,--, vanwege het ontbreken van
een wettelijk voorschrift als bedoeld in artikel 4:23, eerste lid, Awb en het eveneens niet van toepassing
zijn van één van de uitzonderingen als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, Awb;
G. Artikel 4 van bijlage 1 komt te luiden:
Artikel 4 Afdeling Bestuursstaf en Externe Betrekkingen
1.
De afdeling Bestuursstaf en Externe Betrekkingen staat onder leiding van een afdelingshoofd.
2.
De afdeling bestaat uit:
a)
een cluster Bestuurlijke Zaken;
1) Team Juridische Zaken;
2) Team Externe Betrekkingen;
3) Team Bestuurlijke Organisatie;
b)
een cluster Communicatie;
c)
een cluster Kabinet;
d)
een cluster Bestuursondersteuning en Bedrijfsvoering.
3.
Het cluster Bestuurlijke Zaken heeft tot taak:
Team Juridische Zaken:
a)
het bewaken en versterken van de juridische kwaliteit van het handelen in de organisatie en
het nemen van alle hiertoe noodzakelijke beslissingen (inclusief relatiebeheer
huisadvocaten);
b)
het (bestuurlijk en juridisch) adviseren van bestuur en directie;
c)
het op een doelmatige en juridisch correcte wijze afhandelen van aansprakelijkheidstellingen
en zorgen voor een adequate verzekering van risico’s en risicobeheer;
d)
het bemiddelen bij geschillen met burgers, het inschakelen en het ondersteunen van de
provinciale Adviescommissie bezwaarschriften en de klachtenfunctionaris;
e)
correspondentie te voeren inzake vergoeding kosten administratieve procedures;
f)
beslissingen te nemen inzake de procedure ter voorbereiding van een besluit van
Gedeputeerde Staten als bedoeld in de afdelingen 6.2, 7.1 en 7.2 van de Algemene wet
bestuursrecht;
g)
het initiëren, begeleiden en afwikkelen van civiele- en strafprocedures;
h)
het op een adequate en proactieve manier ondersteunen van de ondernemingsraad;
i)
het uitwisselen, bundelen en verwerken van informatie tussen de organisatie en de
statengriffie;
j)
het opstellen van concernregelgeving en het tot stand brengen en beheren van de
regelingenbank;
k)
het doen van meldingen dan wel inschrijvingen op grond van wettelijke verplichtingen, zoals
onder meer in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens, de Wet algemene
regels herindeling en de Handelsregisterwet.
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4.

5.

6.

Team Externe Betrekkingen:
a)
opstellen, bewaken en monitoren van het strategisch beleidskader Internationaal van de
provincie;
b)
vertegenwoordiging en optimaliseren van de informatievoorziening internationaal;
c)
regisseren van de proactieve en selectieve belangenbehartiging in Brussel;
d)
het inrichten en onderhouden van een grensoverschrijdende netwerken in de grensregio’s
met Duitsland en België (Vlaanderen en Wallonië) en van relevante Europese netwerken;
e)
opstellen, bewaken en monitoren van het strategisch beleidskader Public Affairs (PA)
(lobby-agenda) van de provincie;
f)
regisseren van de proactieve en selectieve belangenbehartiging in Den Haag;
g)
het inrichten en onderhouden van een PA-netwerk in Den Haag;
h)
optimaliseren van de informatievoorziening PA;
Team Bestuurlijke Organisatie:
a)
het fungeren als vliegwiel voor regionale samenwerking en het behandelen van processen
tot herindeling;
b)
het toepassen van de (vervolg)bestuurskrachtmonitor;
c)
het volgen van en anticiperen op landelijke ontwikkelingen op het terrein van bestuurlijke
organisatie.
Het cluster Communicatie heeft tot taak:
a)
het geven van communicatieadvies;
b)
het opstellen en (laten) uitvoeren van communicatieplannen;
c)
interne communicatie;
d)
pers- en publieksvoorlichting;
e)
het ontwikkelen en realiseren van themacampagnes;
f)
profileringsbeleid;
g)
organisatie van corporate events/niet reguliere bijeenkomsten van de beleidsafdelingen en
ondersteuning bij de reguliere bijeenkomsten.
Het cluster Kabinet heeft tot taak:
a)
beleidsontwikkeling en uitvoering van wettelijke taken op het gebied van openbare orde en
veiligheid voor zover Gedeputeerde Staten daar bevoegd gezag voor is;
b)
ondersteuning van de Commissaris van de Koningin bij de uitvoering van zijn rijkstaken en
zijn taken in het kader van de openbare orde en veiligheid;
c)
aankopen van kunst.
Het cluster Bestuursondersteuning en Bedrijfsvoering:
a)
het optimaliseren en professionaliseren van de bestuursondersteuning en bedrijfsvoering;
b)
de ondersteuning en facilitering van de bedrijfsvoering van de afdeling;
c)
bestuurs- en directieassistentie.

H. Artikel 9 van bijlage 1 komt te luiden:
Artikel 9 Afdeling Cultuur, Welzijn en Zorg
1. De afdeling Cultuur, Welzijn en Zorg staat onder leiding van een afdelingshoofd.
2. De afdeling bestaat uit:
a)
een expertiseteam cultuur;
b)
een expertiseteam materieel erfgoed;
c)
een expertiseteam immaterieel erfgoed;
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d)
een expertiseteam jeugdzorg;
e)
een expertiseteam welzijn, zorg en sport;
f)
twee medewerkers planning & control;
g)
een medewerker communicatie; en
h)
een afdelingssecretariaat.
3. Het expertiseteam cultuur heeft tot taak:
a)
het behouden, verankeren en verder ontwikkelen van de participatie en de beleving van de
cultuur in Limburg en de Limburgse cultuur (cultuurtoerisme, broedplaats, creatieve industrie, BV
Limburg);
b)
museumbeleid;
c)
mediabeleid;
d)
het onderhouden en versterken van de culturele infrastructuur en provinciale steunfunctie op het
terrein van cultuur (platforms, cultuurplaninstellingen, Huis voor de Kunsten, voorzieningen);
e)
het mede uitvoering geven aan het programma Investeren in Mensen;
f)
het mede uitvoering geven aan de BBO's Cultuursprong en Floriade 2012.
4. Het expertiseteam materieel erfgoed heeft tot taak:
a)
monumentenzorg;
b)
behoud van archeologische waarden (depot van de toekomst);
c)
erfgoedbeleid;
d)
het onderhouden van de infrastructuur op dit terrein;
e)
het mede uitvoering geven aan het programma Investeren in Steden en Dorpen;
f)
het mede uitvoering geven aan de BBO's Buitenring Parkstad, Greenport, Gebiedsontwikkeling
Ooyen-Wanssum.
5. Het expertiseteam immaterieel erfgoed heeft tot taak:
a)
bibliotheekbeleid;
b)
cultuurparticipatie;
c)
cultuureducatie;
d)
volkscultuur;
e)
het onderhouden van de infrastructuur op dit terrein;
f)
het mede uitvoering geven aan het programma Investeren in Mensen.
6. Het expertiseteam jeugdzorg heeft tot taak:
a)
planning en financiering van Bureau Jeugdzorg in overeenstemming met de Wet op de
Jeugdzorg, de Pleegkinderenwet en de wetgeving in het Burgerlijk Wetboek over de maatregelen
van kinderbescherming);
b)
planning en financiering van de jeugdzorgaanbieders in overeenstemming met de Wet op de
Jeugdzorg;
c)
het optreden als regisseur in de jeugdzorgketen in overeenstemming met de Wet op de Jeugdzorg;
d)
handhavend optreden in overeenstemming met de Wet op de Jeugdzorg naar aanleiding van de
uitkomsten van toezichtonderzoek van de Inspectie Jeugdzorg;
e)
uitvoering geven aan de jeugdzorgonderdelen uit het programma Investeren in Mensen.
7. Het expertiseteam welzijn, zorg en sport heeft tot taak:
a)
het onderhouden van de provinciale steunfunctie voor zorgvragersbeleid (Huis voor de Zorg)
en WMO;
b)
toezichthoudende taak huisvesting statushouders;
c)
voorzieningenbeleid (multifunctionele accommodaties);
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d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

participatiebeleid (maatschappelijke organisaties, vrijwilligerswerk/informele zorg, empowerment,
jongerenparticipatie, WMO);
zorgbeleid (visie op ziekenhuiszorg, adequate ambulancezorg-voorziening, Provinciale Raad voor
Volksgezondheid);
het stimuleren van woningaanbod voor specifieke doelgroepen (zorgwoningen, huisvesting
statushouders);
internationalisering van de zorg;
Social Return on Investment;
uitvoeren van de sociale pijler in het programma Demografische Voorsprong;
het onderhouden van de provinciale steunfunctie voor breedtesport, topsport en
sportondersteuning (Huis voor de Sport, Topsport Limburg, Basissport Limburg en
Jeugdsportfonds Limburg);
regionale sportplannen;
de communicatie /profilering van topsport en breedtesport;
de uitvoering van het Sportgala Limburg;
regionale/nationale talentencentra voor een aantal speerpuntsporten;
evenementen die branding van regio en breedtesport-topsport versterken (bv WK-wielrennen);
het mede uitvoering geven aan de programma's Investeren in Mensen en Investeren in Steden
en Dorpen;
het mede uitvoering geven aan vooral de BBO's Herstructureringsopgaven woonwijken Zuid- en
Midden-Limburg, Zorgstrip Midden-Limburg, Life en Science Campus, Sportzone en
Maasplassen.

I. In artikel 11, vijfde lid, van de bijlage 1 vervalt onder g)
J. Artikel 13, eerste tot en met vierde lid, van bijlage 1 komt te luiden:
Artikel 13 Afdeling Vergunningen en Subsidies
1.
De afdeling Vergunningen en Subsidies staat onder leiding van een afdelingshoofd.
2.
De afdeling bestaat uit:
a)
Een cluster Milieu;
b)
Een cluster Water, Bodem en Natuur;
c)
Een cluster Subsidies;
d)
Een cluster Technische Administratie en Secretariaat.
3.
Het cluster Milieu heeft tot taak:
a)
te beslissen op aanvragen om omgevingsvergunningen of toestemmingen ingevolge de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht, inclusief wijzigingen en intrekkingen hiervan;
b)
het adviseren van andere (bevoegde) bestuursorganen op basis van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht;
c)
het afgeven of weigeren van verklaringen van geen bedenkingen op grond van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht;
d)
toepassing te geven aan c.q. beslissingen te nemen op basis van het bij of krachtens de Wet
milieubeheer - mede - bepaalde , zoals bijvoorbeeld het Besluit externe veiligheid
inrichtingen;
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e)

4.

te beslissen op c.q. de behandeling van documenten waarin een veiligheidsbeheerssysteem
is beschreven en van het veiligheidsrapport zoals beschreven in het Besluit risico’s zware
ongevallen 1999 voor inrichtingen onder het bevoegd gezag van gedeputeerde staten;
f)
te beslissen op aanvragen om ontheffing op grond van de Provinciale milieuverordening
Limburg, inclusief wijzigingen en intrekkingen hiervan;
g)
te beslissen op aanvragen om toestemming op grond van het Vuurwerkbesluit, inclusief
wijzigingen en intrekkingen hiervan;
h)
te beslissen op aanvragen om ontheffing op grond van het Besluit geluidproduktie
sportmotoren, inclusief wijzigingen en intrekkingen hiervan;
i)
te beslissen op c.q. de behandeling van – procedures van – milieueffectrapportages, dan wel
te beslissen op de vraag of er een milieueffectrapportage moet worden gemaakt;
j)
te beslissen op aanvragen in verband met de openbaarheid zoals bedoeld in hoofdstuk 19
van de Wet milieubeheer;
k)
de behandeling van de taken en bevoegdheden, waaronder advisering, beschreven in
hoofdstuk 16 van de Wet milieubeheer;
l)
te beslissen op ingediende integrale PRTR-verslagen (milieujaarverslagen), opgesteld ten
behoeve van inrichtingen onder het bevoegd gezag van gedeputeerde staten;
m)
het beslissen over uitkering van de vastgestelde schadevergoedingen op grond van de Wet
milieubeheer, binnen de door gedeputeerde staten vastgestelde kaders;
n)
het in nauwe samenwerking met de andere afdelingen mede vorm en inhoud geven aan het
omgevingsbeleid en de daarbij benodigde regelgeving;
o)
het inrichten van processen en systemen gericht op de optimale efficiency bij de uitvoering
van het vergunningverleningproces;
p)
het jaarlijks verslag doen van de vergunningverlening als bedoeld in artikel 21.1 van de Wet
milieubeheer;
q)
het uitvoeren van de Beleidslijn Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar
bestuur;
r)
te beslissen op aanvragen om vergunningen ingevolge artikel 3 juncto artikel 37 van de
Drank- en Horecawet, inclusief wijzigingen en intrekkingen hiervan;
Het cluster Water, Bodem en Natuur heeft tot taak:
a)
te beslissen op aanvragen om vergunningen en machtigingen ingevolge de
Ontgrondingenwet, inclusief wijzigingen en intrekkingen hiervan;
b)
te beslissen op aanvragen om omgevingsvergunningen of toestemmingen ingevolge de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht, inclusief wijzigingen en intrekkingen hiervan;
c)
het adviseren van andere bevoegde bestuursorganen op basis van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht;
d)
het afgeven of weigeren van verklaringen van geen bedenkingen op grond van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht;
e)
te beslissen op aanvragen om vergunningen ingevolge van de Waterwet, inclusief
wijzigingen en intrekkingen hiervan;
f)
te beslissen op c.q. de behandeling van – procedures van – milieueffectrapportages, dan wel
te beslissen op de vraag of er een milieueffectrapportage moet worden gemaakt;
g)
te beslissen op meldingen en ontheffingen in het kader van de Wet hygiëne en veiligheid
badinrichtingen en zwemgelegenheden, inclusief wijzigingen en intrekkingen hiervan;
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h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

te beslissen op aanvragen om ontheffingen ingevolge het Lozingenbesluit
bodembescherming, inclusief wijzigingen en intrekkingen hiervan;
te beslissen op aanvragen om vergunning ingevolge het Infiltratiebesluit bodembescherming,
inclusief wijzigingen en intrekkingen hiervan;
te beslissen op aanvragen om vergunningen ingevolge de Natuurbeschermingswet 1998,
inclusief wijzigingen en intrekkingen hiervan;
de provinciale vergunningverlening en de coördinatie van de vergunningen voor het
Grensmaasproject en onderdelen van het Zandmaasproject;
het in nauwe samenwerking met de andere afdelingen mede vorm en inhoud geven aan het
omgevingsbeleid en de daarbij benodigde regelgeving;
het inrichten van processen en systemen gericht op de optimale efficiency bij de uitvoering
van het vergunningverleningproces;
het jaarlijks verslag doen van de vergunningverlening als bedoeld in artikel 21.1 van de Wet
milieubeheer;
te beslissen op aanvragen om ontheffing op grond van de Provinciale milieuverordening
Limburg, inclusief wijzigingen en intrekkingen daarvan;
te beslissen op aanvragen om ontheffing op grond van artikel 8a.51 van de Wet luchtvaart,
inclusief wijzigingen en intrekkingen hiervan;
te beslissen op meldingen en aanvragen om vergunningen op grond van de Mijnbouwwet en
het Mijnbouwbesluit, inclusief het intrekken en wijzigen hiervan.

K. In artikel 14, derde lid, van bijlage 1 wordt achter de zinsnede “op het gebied van de fysieke
leefomgeving” toegevoegd: en subsidies
L. Artikel 16 van bijlage 1 komt te luiden:
Artikel 16 Afdeling Provinciale Wegen,
1.
De afdeling Provinciale Wegen staat onder leiding van een afdelingshoofd.
2.
De afdeling bestaat uit:
a)
Een bureau Dienst Wegen;
b)
Een bureau Projecten;
c)
Een bureau Beheer;
d)
Een bureau Secretariaat;
3.
Het bureau Dienst Wegen (PWD) heeft inspectie- en adviestaken gericht op een adequaat
dagelijks wegbeheer, gladheidbestrijding en calamiteitenbestrijding;
4.
Het bureau Projecten (PWP) heeft tot taak het vertalen van de in uitvoering te nemen
werkzaamheden door proces- en projectmanagement, inschakeling van ingenieursdiensten en
aannemingsbedrijven, werken derden, beheerregelingen infraprojecten, realisatie en overdracht
naar beheer (projectbureau), planning en control op het niveau van de wegprojecten, de opstelling
van het Meerjaren Infrastructuur Programma (MIP) en de werkzaamheden die verband houden met
de verbetering van de werkwijzen (projectmatig werken, procesdefinities, I&A).
5.
Het bureau Beheer (PWB) heeft tot taak het beheer van het provinciale wegennet, waaronder
mede dient te worden begrepen specifieke instandhoudingsactiviteiten, wegverharding, fauna
voorzieningen, geleiderail en kunstwerken.
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Specifiek betreft het onder meer het nemen van besluiten op basis van de Algemene wet
bestuursrecht, de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit administratieve bepalingen inzake het
wegverkeer (BABW) en overige besluiten tot het plaatsen van verkeerstekens, en het verlenen van
ontheffingen op grond van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990), de
Wegenverordening provincie Limburg en het Voertuigreglement, alles voor zover het niet betreft
het nemen van negatieve besluiten, anders dan om formele redenen.
M. Artikel 17 van bijlage 1 komt te luiden:
Artikel 17 Afdeling Infra
1.
De afdeling Infra staat onder leiding van een afdelingshoofd.
2.
De afdeling heeft als projectorganisatie tot taak – met uitzondering van de werkzaamheden die in
artikel 10A lid 4 expliciet zijn opgedragen aan het Grondbedrijf – de uitvoering (ontwikkeling en
aanbesteding) van door Gedeputeerde Staten en de directie aan haar opgedragen projecten
(Buitenring Parkstad (inclusief Avantis), Aansluiting Nuth, Greenportlane en Via Limburg) en
andere reeds opgedragen (Bottleneck Infra (BNI)) en nog op te dragen projecten.
3.
De afdeling bestaat uit:
a)
een tracéteam
b)
een contractteam en
c)
een disciplinepool.
4.
Het tracéteam:
a)
staat onder leiding van de tracéteammanager;
b)
heeft tot taak het ontwikkelingsproces van grote projecten met een taakstelling in tijd, geld
en kwaliteit vanaf de start tot aan de voorbereiding van de aanbesteding van het project.
5.
Het contractteam:
a)
staat onder leiding van de contractteammanager;
b)
heeft tot taak het ontwikkelingsproces van grote projecten met een taakstelling in tijd, geld
en kwaliteit vanaf de voorbereiding van de aanbesteding tot aan de overdracht van het
project.
6.
De disciplinepool:
a)
staat onder leiding van de disciplinemanager;
b)
heeft tot taak het ondersteunen en adviseren van het tracéteam en het contractteam.

Artikel II Wijziging Regeling op het budgethouderschap 2006
De Regeling op het budgethouderschap wordt als volgt gewijzigd:
A. In artikel 1 wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel s. door een puntkomma
een onderdeel toegevoegd, luidende:
t.
Duurovereenkomst: een overeenkomst die verplichtingen in het leven roept tot opeenvolgende of
voortdurende prestaties voor een periode langer dan vier jaar.
B. In artikel 3 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
a. In het derde lid, eerste volzin, wordt achter “clusterhoofd” ingevoegd: of projectleider
b. In het vijfde lid wordt achter ”bureauhoofd” ingevoegd: , een projectleider

100526-0043

8

Artikel III Integrale teksten
De integrale nieuwe tekst van het Mandaatbesluit 2006 en de Regeling op het budgethouderschap wordt
in afzonderlijke provinciale bladen geplaatst.

Artikel IV Inwerkingtreding
A. Dit besluit treedt in werking op 5 november 2010.
B. Artikel I, onder B, D, E en J werken na inwerkingtreding terug tot en met 1 oktober 2010, met
uitzondering van artikel I, onder J, waarbij artikel 13, vierde lid, onder q, van bijlage 1, wordt gewijzigd,
welke wijziging in werking treedt vanaf het moment van inwerkingtreding van de wijziging van de
Mijnbouwwet en het Mijnbouwbesluit.
C. Artikel I, onder A, en artikel II, onder A, werken na inwerkingtreding terug tot en met 18 december
2009.
Toelichting (artikelsgewijs)
Artikel I, onder A
Door invoeging van deze definitiebepaling wordt duidelijk gemaakt dat duurovereenkomsten langer dan
vier jaar zijn voorbehouden aan gedeputeerde staten en dat kortere duurovereenkomsten in mandaat
kunnen worden aangegaan.
Artikel I, onder B
Als gevolg van een wijziging van de terminologie in de Algemene wet bestuursrecht dient in plaats van
het toepassen van bestuursdwang nu gesproken te worden van het opleggen van een last onder
bestuursdwang. Daarnaast houdt deze wijziging verband met de inwerkingtreding van de Wabo en in
samenhang daarmee de bijkomende behoefte dat het afdelingshoofd H&M toezichthouders kan
aanwijzen die bij het constateren van illegaal bouwen de bouw direct kunnen stilleggen (het stilleggen
van de bouw of het opleggen van een zogenaamde bouwstop is formeel juridisch een vorm van
bestuursdwang) om het vergroten van de overtreding te voorkomen. Omdat discussie kan ontstaan over
de vraag of illegaal bouwen per definitie een spoedeisende situatie is, is er voor gekozen om in dit
verband niet langer uit te gaan van spoedeisende situaties, maar van situaties waarin aanleiding bestaat
voor onmiddellijk bestuursrechtelijk handhavend optreden. Door deze iets ruimere formulering kan
bedoelde discussie worden vermeden.
Artikel I, onder C
De beslissing om al dan niet deel te nemen aan een mediationprocedure kan in mandaat plaatsvinden,
ook wanneer het geschilveroorzakende besluit door gedeputeerde staten zelf is genomen. Wel blijft
natuurlijk aan gedeputeerde staten voorbehouden de beslissing omtrent het eindresultaat als het geschil
is terug te voeren op een niet-gemandateerde beslissing.
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Artikel I, onder D
Deze aanpassing vloeit voort uit de inwerkingtreding van de Wabo.
Artikel 1, onder E
Zie de toelichting bij artikel I, onder B.
Artikel I, onder F
Deze wijziging is ingegeven door de wens om sponsorverzoeken van relatief geringe omvang, die niet
binnen de regelgeving en evenmin binnen het provinciaal beleid passen, bij mandaat te kunnen
afhandelen.
Artikel I, onder G
Dit betreft een actualisatie. Een aantal wettelijke meldings- en inschrijvingsverplichtingen zijn in mandaat
bij deze afdeling belegd.
Artikel I, onder H
Dit betreft een actualisatie.
Artikel I, onder I
Deze aanpassing hangt samen met een wijziging bij de afdeling Infra.
Artikel I, onder J
Dit betreft een actualisatie die met name is ingegeven door de inwerkingtreding van de Wabo.
Artikel I, onder K
Deze wijziging is ingegeven door de overweging dat toezichthouders incidenteel ook toezien op de juiste
besteding van door de provincie verstrekte subsidies.
Artikel I, onder L
Dit betreft een actualisatie.
Artikel I, onder M
Dit betreft een actualisatie.
Artikel II, onder A
Zie de toelichting bij artikel I, onder A.
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Artikel II, onder B
Voor wat betreft de functionaris projectleider wordt de Regeling op het budgethouderschap afgestemd op
het Mandaatbesluit 2006.

Gedeputeerde staten voornoemd,
L.J.P.M. Frissen, voorzitter
Mr. A.C.J.M. de Kroon, secretaris

Uitgegeven, 28 oktober 2010
De secretaris,

Mr. A.C.J.M. de Kroon
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