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Wijzigingsbesluit Mandaatbesluit 2006
Gedeputeerde Staten in haar vergadering van 12 juni 2012
Mandaat, volmacht en machtiging

Algemene wet bestuursrecht
Met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012
N.t.b.
BSEB

Gedeputeerde Staten van Limburg,
maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij in hun
vergadering van 12 juni 2012 hebben vastgesteld het:
Wijzigingsbesluit Mandaatbesluit 2006
Artikel I Wijziging Mandaatbesluit 2006
Het Mandaatbesluit 2006 wordt als volgt gewijzigd:
A. In artikel 1 wordt een subonderdeel h3. en h4. toegevoegd luidende:
h3. de project- en programmamanagers zoals vermeld in artikel 3A, eerste lid, van dit Mandaatbesluit;
betreffen de project- en programmamanagers zoals opgenomen in bijlage 2 bij dit Mandaatbesluit.
h4. de regiomanagers zoals vermeld in artikel 3A, tweede lid, van dit Mandaatbesluit betreffen; de
regiomanagers zoals opgenomen in bijlage 2 bij dit Mandaatbesluit.
B. Het huidige artikel 3A luidt:
Artikel 3A Mandaat aan programmamanagers coalitieakkoord (coalitieperiode 2007-2011)
1. Aan de programmamanagers coalitieakkoord wordt, ieder voor zich, volmacht en machtiging verleend
met betrekking tot de besteding van (programma)budgetten voor zover zij als (programma)budgethouder
in de zin van de Regeling op het budgethouderschap zijn aangewezen met inachtneming van de in die
regeling gestelde randvoorwaarden.
2. Aan de regiomanager wordt mandaat verleend om te beslissen op subsidie-aanvragen in het kader van
het Regiofonds. Het bepaalde in artikel 9, onder k is hierop niet van toepassing.
Het nieuwe artikel 3A gaat luiden:
Artikel 3A Mandaat aan programma- en projectmanagers en regiocoördinator

1. Aan de programma- en projectmanagers binnen het werkveld Ontwikkeling, zoals opgenomen in
bijlage 2, wordt, ieder voor zich, volmacht en machtiging verleend met betrekking tot de besteding van
(programma)budgetten, met inachtneming van de gestelde randvoorwaarden in de Regeling op het
budgethouderschap.
2. Aan de regiocoördinator wordt mandaat verleend om te beslissen op subsidie-aanvragen in het kader
van het Regiofonds. Het bepaalde in artikel 9, onder k is hierop niet van toepassing.
C. Artikel 12 “namens deze” wordt vervangen door “namens dezen”.
D.
Bijlage 1 Organisatie en takenoverzicht Provincie Limburg bij het Mandaatbesluit 2006 wordt als volgt
gewijzigd:
Artikel 16 Afdeling Provinciale Wegen
Lid 5;
− BABVV wordt vervangen door BABW;
− ‘ontheffingen’ vervangen door ‘ontheffingen/vergunningen’;
− ‘Wegenverordening provincie Limburg’ wordt vervangen door ‘Omgevingsverordening Limburg’;
− ‘Voertuigreglement’ wordt vervangen door ‘Besluit voertuigen en de Regeling Voertuigen’.
E. Waar voor het overige in het Mandaatbesluit 2006 en Bijlage 1 wordt verwezen naar de Provinciale
milieuverordening wordt dit aangepast in Omgevingsverordening Limburg.
Artikel II Integrale tekst
De integrale nieuwe tekst van het Mandaatbesluit 2006 wordt in het Provinciaal Blad geplaatst.
Artikel III Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op 12 juni 2012 en werkt terug tot 1 januari 2012.

Gedeputeerde Staten voornoemd,
drs. Th.J.F.M. Bovens, voorzitter
mr. A.C.J.M. de Kroon, secretaris

Uitgegeven, 21 juni 2012
De secretaris,
mr. A.C.J.M. de Kroon
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