PROVINCIAAL BLAD
VAN LIMBURG
2006/46
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 27 juni 2006 hebben vastgesteld:
de Vervangingsregeling afdelingshoofden 2006.
De integrale tekst luidt als volgt:

Gedeputeerde Staten van Limburg;
-

-

-

gelet op het Organisatie- en Formatierapport “De Provincie Limburg van de
Toekomst” vastgesteld door Gedeputeerde Staten bij het definitieve Besluit tot
reorganisatie d.d. 18 april 2006;
gezien het gestelde in artikel 9 van de Instructie secretaris provincie Limburg 2003
en het bepaalde in het Mandaatbesluit Gedeputeerde Staten van Limburg 2006;
overwegende dat het wenselijk is een adequate vervangingsregeling te treffen voor
afdelingshoofden

besluiten vast te stellen de volgende:

Vervangingsregeling afdelingshoofden 2006
Artikel 1 definities
In het kader van deze vervangingsregeling wordt verstaan onder:
a. Het college: het college van Gedeputeerde Staten van Limburg;
b. De directie: de secretaris/algemeen directeur en/of de directeur als bedoeld in de
artikelen 1, 3 en 6 van het Directiestatuut Provincie Limburg;
c. De afdelingshoofden: de afdelingshoofden als bedoeld in het Mandaatbesluit 2006;
d. De bureau- en clusterhoofden: de bureau- en clusterhoofden als bedoeld in artikel
1 van het Mandaatbesluit 2006;
e. De programma-managers en projectleiders: programma-managers en
projectleiders als bedoeld in artikel 1 van het Mandaatbesluit 2006;
f. Mandaatbesluit 2006: Mandaatbesluit Gedeputeerde Staten van Limburg 2006,
vastgesteld door Gedeputeerde Staten d.d. 27 juni 2006.
Artikel 2 Aanwijzing plaatsvervangers
1. Het afdelingshoofd draagt zorg voor een adequate vervanging bij zijn afwezigheid.

2. Hij wijst daartoe schriftelijk een eerste en een tweede plaatsvervangend
afdelingshoofd aan die werkzaam is binnen zijn afdeling.

3. Als plaatsvervangend afdelingshoofd kunnen uitsluitend afdelingshoofden,
bureauhoofden en clusterhoofden worden aangewezen. Met toestemming van de
directie kunnen in uitzonderlijke situaties programma-managers of projectleiders
als plaatsvervangend afdelingshoofd worden aangewezen.
4. Van de aanwijzing van plaatsvervangende afdelingshoofden, alsmede van hun
parafen, wordt een registratie bijgehouden.
Artikel 3 Bevoegdheden
1. Het eerste plaatsvervangend afdelingshoofd is bevoegd de taken en
verantwoordelijkheden van het afdelingshoofd uit te oefenen bij diens
afwezigheid; het tweede plaatsvervangend afdelingshoofd is daartoe bevoegd bij
afwezigheid van zowel het afdelingshoofd als het eerste plaatsvervangend
afdelingshoofd.
2. Het afdelingshoofd kan beperkingen stellen aan de uitoefening van zijn taken en
verantwoordelijkheden door het eerste en het tweede plaatsvervangend
afdelingshoofd.
Artikel 4 Aanwezigheid
1. Het afdelingshoofd draagt er zoveel mogelijk zorg voor dat bij zijn afwezigheid het
eerste plaatsvervangend afdelingshoofd aanwezig is.
2. Indien behalve het afdelingshoofd ook het eerste plaatsvervangend
afdelingshoofd afwezig is, is het tweede plaatsvervangend hoofd aanwezig.
Artikel 5 Vervanging bureau- of clusterhoofden en programma- en projectleiders
De directie kan bepalen dat deze regeling van overeenkomstige toepassing is op door
haar aangewezen bureau- of clusterhoofden danwel op door haar aangewezen
programma-managers of projectleiders.
Artikel 6 Slotbepaling
1. In gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist de secretaris/algemeen
directeur en treft deze zonodig maatregelen.
2. Deze regeling kan worden aangehaald als Vervangingsregeling afdelingshoofden
2006;
3. Deze regeling treedt in werking op 1 juli 2006.

Gedeputeerde Staten voornoemd,
L.J.P.M. Frissen, voorzitter
drs. W.L.J. Weijnen, secretaris
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Uitgegeven, 29 juni 2006
De Secretaris,
drs. W.L.J. Weijnen
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