CVDR

Nr.
CVDR94528_1
16 januari
2018

Officiële uitgave van Drenthe.

Besluit ondermandaat SNN inzake Subsidieregeling energiebesparing
bestaande bouw particulieren 2009

Inhoud
Artikel 1
1. Het hoofd van de Uitvoeringsorganisatie van het SNN heeft mandaat, volmacht en machtiging
voor het nemen van beslissingen en het verrichten van (rechts)handelingen overeenkomstig de bij dit
besluit behorende bijlage, met inbegrip van de ondertekening van stukken.
2. In het geval van afwezigheid van het hoofd van de Uitvoeringsorganisatie wordt de bevoegdheid
uitgeoefend door de productgroepcoördinator die als plaatsvervangend hoofd is aangewezen. In
tweede instantie treedt de overgebleven productgroepcoördinator als plaatsvervanger op.
3. Het hoofd voornoemd is bevoegd ten aanzien van bevoegdheden die hij krachtens dit besluit kan
uitoefenen ondermandaat te verlenen.
4. Een besluit als bedoeld in het derde lid wordt schriftelijk genomen.
5. 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 hoort 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 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 ter
zake het gebruik van een bevoegdheid.

Artikel 5
De ondertekening, bedoeld in artikel 1, luidt:
Gedeputeerde staten van Drenthe,
namens deze,
hoofd Uitvoeringsorganisatie SNN

Artikel 6
1. Het dagelijks bestuur van het SNN heeft mandaat, volmacht en machtiging voor het nemen van
beslissingen en het verrichten van (rechts)handelingen in verband met het afwikkelen van beroep en
bezwaar, met inbegrip van de ondertekening van stukken.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op het nemen van beslissingen waarbij wordt afgeweken van
het advies van een hoor- en adviescommissie.

Artikel 7
Dit besluit wordt aangehaald als Besluit ondermandaat SNN inzake SEBB particulieren 2009.

Artikel 8
Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Provinciaal blad en treedt in werking op de dag na de bekendmaking en werkt terug tot 16 november 2009.
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