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Besluit ondermandaat SNN inzake STINAT

Inhoud

Ondergetekende, mevrouw J.M. Imhof, directeur-secretaris van de provincie Drenthe;
Overwegende:
dat op 4 juni 2008 de Subsidieregeling Toerisme Natuurlijk! Drenthe 2008-2010 door Provinciale Staten
is vastgesteld;
dat bij brief van 30 oktober 2008 (kenmerk: UP-08-10206) door het Samenwerkingsverband Noord Nederland een kostenoverzicht en werkafspraken ter uitvoering van de Subsidieregeling Toerisme Natuurlijk! Drenthe 2008-2010 is gepresenteerd;
dat bij brief van 20 november 2008 (kenmerk: 47/SEO/2008013815) aan het Samenwerkingsverband
Noord-Nederland opdracht is verleend ten behoeve van de uitvoering van de Subsidieregeling Toerisme
Natuurlijk! Drenthe 2008-2010;
dat het uit het oogpunt van doelmatig bestuur wenselijk is om de bevoegdheid tot het nemen van bepaalde besluiten te ondermandateren;
dat de directeur-secretaris op grond van het Organisatiebesluit provincie Drenthe 2008 bevoegd is namens het college van gedeputeerde staten (GS) en de Commissaris van de Koningin (CvdK) beslissingen
te nemen, tenzij de aard van de bevoegdheid zich daartegen verzet en met inachtneming van de in
voornoemd Organisatiebesluit genoemde beperkingen;
dat de directeur-secretaris ondermandaat, volmacht en machtiging kan verlenen aan medewerkers
buiten de ambtelijke organisatie voor het nemen van beslissingen van GS en de vertegenwoordiging
van GS in rechte en de CvdK in en buiten rechte voorzover dat voortvloeit uit een door GS en/of de
CvdK goedgekeurde werkwijze;
dat uit de verklaring van 5 december 2008 blijkt dat het Hoofd van de Uitvoeringsorganisatie van het
Samenwerkingsverband Noord-Nederland en de directeur van het SNN, als zijnde degene onder wiens
verantwoordelijkheid het hoofd van de uitvoeringsorganisatie werkt hebben ingestemd met het ondermandaat;
gelet op de Provinciewet, de Algemene wet bestuursrecht en het Organisatiebesluit provincie Drenthe
2008;
BESLUIT:
vast te stellen het Besluit ondermandaat SNN inzake Stinat luidende als volgt.
artikel 1
1. Het Hoofd van de Uitvoeringsorganisatie van het Samenwerkingverband Noord-Nederland heeft
mandaat, volmacht en machtiging voor het nemen van nemen van beslissingen en het verrichten van
(rechts)handelingen overeenkomstig de bij dit besluit behorende bijlage met inbegrip van de ondertekening van stukken.
2. Het Hoofd voornoemd is bevoegd ten aanzien van bevoegdheden die hij krachtens dit besluit kan
uitoefenen ondermandaat te verlenen.
3. Een besluit als bedoeld in het tweede lid wordt schriftelijk genomen.
4. Een afschrift van het besluit als bedoeld in het derde lid dient te worden toegezonden aan de directeur-secretaris.
artikel 2
Onder de in de bijlage genoemde bevoegdheden worden tevens begrepen de daarmee samenhangende
taken en bevoegdheden van administratieve aard.
artikel 3
Het Hoofd voornoemd is bevoegd GS in rechte en de provincie Drenthe in en buiten rechte te vertegenwoordigen ter uitvoering van krachtens dit besluit tot zijn competentie behorende besluiten.
artikel 4
1. De mandataris doet periodiek, volgens door de mandaatgever nader te stellen regels, verslag van
de besluiten krachtens dit besluit genomen.
2. Onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid verschaft hij/zij desgevraagd alle informatie
terzake het gebruik van een bevoegdheid.
artikel 5
De ondertekening, bedoeld in artikel 1, luidt:
Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens deze,
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Hoofd Uitvoeringsorganisatie SNN
artikel 6
Dit besluit wordt aangehaald als Besluit ondermandaat SNN inzake Stinat.
artikel 7
Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Provinciaal Blad en treedt in werking op de dag na de bekendmaking en werkt terug tot 9 oktober 2008.
Assen, 10 december 2008
Mevrouw J.M. Imhof,
Directeur-secretaris van de provincie Drenthe
BIJLAGE BIJ:
BESLUIT MANDAAT SNN INZAKE STINAT
Mandaat

Nr.

Taken en bevoegdheden

Stinat

Besluit op aanvraag tot subsidieverlening

Artikel 7

Vaststellen subsidiabele kosten en subsidiebedrag

Artikel 8, 10, 11, 12, 13, 18 en 19

Besluit op voorschotverlening na subsidieverlening

Artikel 20 en 21

Uitbetaling van voorschotten

Artikel 21

Besluit op aanvraag subsidievaststelling

Artikel 24 en 25

Uitbetaling van eindafrekeningen

Artikel 25

Ondergetekenden:
1. De heer R. Lander, hoofd van de Uitvoeringsorganisatie SNN
en
2. de heer R. Engelsman, directeur van het SNN en degene onder wiens verantwoordelijkheid het hoofd
van het SNN werkt
verklaren dat zij instemmen met de mandaatverlening aan het hoofd van het SNN ten behoeve van de
uitvoering van de Subsidieregeling Toerisme Natuurlijk! Drenthe 2008-2010.
¿¿¿¿¿¿¿.
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿..
Hoofd Uitvoeringsorganisatie SNN
Directeur SNN
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