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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
19 april 2011 hebben vastgesteld het::

Wijzigingsbesluit Mandaatbesluit 2006

Artikel I Wijziging Mandaatbesluit 2006
Het Mandaatbesluit 2006 wordt als volgt gewijzigd:
A. In artikel 1 wordt onder e. een subonderdeel 16. toegevoegd, luidende:
16. de Kabinetschef voor wat betreft het Kabinet.
B. In artikel 1 wordt onder s. een subonderdeel toegevoegd, luidende:
Raamovereenkomst: een overeenkomst tussen één of meer aanbestedende diensten en één of meer
ondernemers met het doel gedurende een bepaalde periode de voorwaarden inzake te gunnen
overheidsopdrachten vast te leggen.
C. In artikel 8 wordt onder b1. wordt de volgende zinsnede toegevoegd:
“voor een periode langer dan vier jaar”.
D. In artikel 9 wordt onder k. gewijzigd:
“besluiten tot het verlenen van subsidies voor zover deze € 125.000,- of meer bedragen”.
De Toelichting op het Mandaatbesluit 2006 wordt als volgt gewijzigd:
De Toelichting artikel 9, onder d. ten aanzien van het bepalen van beleidshoofdlijnen is foutief
genummerd en dient te zijn artikel 8, onder d.

E. Er wordt een toelichting toegevoegd ten aanzien van artikel 8, sub b1., luidende:
Zowel raam- als duurovereenkomsten voor een periode korter, of gelijk aan vier jaar kunnen in
mandaat worden afgedaan. Uiteraard rekening houdend met de restricties genoemd onder artikel
8, sub r. (Aanbestedingsregels) en sub y. (ingrijpende gevolgen, danwel bestuurlijk of politiek
gevoelig).
Bijlage 1 Organisatie en takenoverzicht Provincie Limburg (1 okt. 2007) wordt als volgt gewijzigd:
F. Uitgangspunten, onder het derde gedachtestreepje wordt de volgende zin verwijderd:
“Er zal een apart statuut worden opgesteld voor de Kabinetschef”.
Er wordt een zin ingevoegd luidende:
“Ten aanzien van de Kabinetschef is een separate mandaatregeling opgesteld”.
G. In artikel 1 wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
h)
een Kabinet.
H. In artikel 2 wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
p)
een Kabinet.
I. Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:
De afdelingen sub a, b en p worden aangemerkt als concernafdelingen.
De afdelingen sub c en d worden aangemerkt als serviceafdelingen.
De afdelingen sub e t/m m worden aangemerkt als primaire afdelingen.
De afdelingen n en o worden aangemerkt als projecten.
Het grondbedrijf onder o en het Kabinet onder p wordt uitsluitend voor wat betreft het Mandaatbesluit
2006 gelijk gesteld met een afdeling.
J. Artikel 4, lid 2 onderdeel c) komt te vervallen.
K. . Artikel 4, lid 5 komt te vervallen
L. Artikel 18 wordt als volgt gewijzigd:
1.
Het kabinet staat onder leiding van de Kabinetschef.
2.
Het kabinet heeft tot taak: uitvoering van wettelijke taken op grond van de Provinciewet, de
Gemeentewet, de ambtsinstructie en bijzondere wetgeving.
Artikel II
Integrale tekst
De integrale nieuwe tekst van het Mandaatbesluit 2006 wordt in een afzonderlijk provinciaal blad
geplaatst.
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Artikel III Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op 19 april 2011 en werkt terug tot 1 januari 2011.

Gedeputeerde Staten voornoemd,
L.J.P.M. Frissen, voorzitter
mr. A.C.J.M. de Kroon, secretaris

Uitgegeven, 21 april 2011
De secretaris,
mr. A.C.J.M. de Kroon
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