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Besluit mandaat POP3 SNN

Inhoud
Artikel 1 Mandaat en machtiging
1. Aan het Dagelijks Bestuur van het SNN (hierna: DB-SNN) wordt voor de taken en bevoegdheden
genoemd in artikel 2 van dit besluit, met inbegrip van de ondertekening van stukken, mandaat en
machtiging verleend.
2. Het DB-SNN is bevoegd ten aanzien van de taken en bevoegdheden die krachtens dit besluit kunnen
worden uitgeoefend ondermandaat te verlenen.
3. Onder de in artikel 2 genoemde taken en bevoegdheden worden tevens begrepen de daarmee samenhangende taken en bevoegdheden van procedurele of administratieve aard.
4. Waar dit besluit betrekking heeft op het verrichten van handelingen niet zijnde een besluit of privaatrechtelijke rechtshandeling, wordt voor mandaat gelezen: machtiging.

Artikel 2 Omvang van het mandaat
Het mandaat strekt zich uit over de navolgende taken en bevoegdheden:
a. het voorbereiden, nemen en ondertekenen van besluiten, inclusief beschikkingen bedoeld in paragraaf
4.1.3.2., de afdelingen 4.4.1. tot en met 4.4.4. en artikel 4:57 van de Algemene wet bestuursrecht;
b. het behandelen van bezwaar- en beroepschriften, waaronder het nemen van besluiten op bezwaarschriften, het instellen van (hoger) beroep, het voeren van verweer in gedingen aanhangig bij de bestuursrechter en de vertegenwoordiging bij geschillen;
c. het namens de provincie deelnemen aan het B-team POP. Gedeputeerde Staten maken met het DBSNN hierover nadere afspraken.

Artikel 3 Voorschriften bij gebruik mandaat
1.
ln onderstaande gevallen bespreekt het DB-SNN voorgenomen beslissingen als bedoeld in artikel
2 met het college van Gedeputeerde Staten:
a. bij politiek-bestuurlijke en financiële risico's;
b. indien bestuurlijk is aangegeven dat een wijziging, aanvulling of afwijking van het tot dan gevoerde
beleid gewenst is dan wel indien het voornemen bestaat tot aanvulling of afwijking van het tot dan
gevoerde beleid over te gaan;
c. indien het college dit heeft aangegeven;
d. bij twijfel omtrent de reikwijdte/toepassing van dit mandaatbesluit.
2.
Het niet voldoen aan het bepaalde in het eerste lid leidt niet tot een onbevoegd genomen besluit.

Artikel 4 Ondertekening
1. Besluiten die krachtens dit mandaatbesluit worden genomen worden als volgt ondertekend:
Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,
Dagelijks Bestuur SNN
2. Besluiten die krachtens dit mandaatbesluit in ondermandaat worden genomen worden als volgt
ondertekend:
Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,
Dagelijks bestuur SNN,
namens deze,
(naam houder ondermandaat)

Artikel 5 Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in het Provinciaal Blad.

Artikel 6 Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat POP3 SNN.
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