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Officiële uitgave van Groningen.

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende het
mandaatbesluit betreffende de subsidieregeling voor ganzenfoerageergebieden
Mandaatbesluit subsidieregeling ganzenfoerageergebieden Groningen 2014
Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 3 november 2015, zaaknr. 596511, afd
LGW, tot bekendmaking van hun besluit van 3 november 2015, corr. nr 2015-45993, tot het vaststellen
van het Mandaatbesluit subsidieregeling ganzenfoerageergebieden Groningen 2014.
Gedeputeerde Staten der provincie Groningen
overwegende dat het voor een efficiëntere uitvoering van taken gewenst is enkele bevoegdheden te
mandateren;
overwegende dat BIJ12 de uitvoeringsorganisatie is van de gezamenlijke provincies zijnde onderdeel
van de Vereniging Interprovinciaal Overleg;
overwegende dat het bestuur en de directeur van de Vereniging Interprovinciaal Overleg hebben ingestemd met het mandaat
gelet op de artikelen 10:3, 10:4 en 10:9 van de Algemene wet bestuursrecht;
gelet op de Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998

maken bekend dat in hun vergadering van 3 november 2015, corr. nr. 2015-45993, is vastgesteld hetgeen
volgt:

Artikel I
1

2

Gedeputeerde staten verlenen mandaat aan de directeur van BIJ12 en zijn plaatsvervanger tot
uitoefening van de bevoegdheid ingevolge de Subsidieregeling ganzenfoerageergebieden Groningen 2014, tot verstrekking van subsidies, tot het beslissen op en ondertekenen van stukken
betreffende het verstrekken van subsidie en het verrichten van betalingen.
De directeur van BIJ12 kan ter uitoefening van zijn gemandateerde bevoegdheden schriftelijk
ondermandaat verlenen aan de onder hem ressorterende unitmanagers en afdelingshoofden.

Artikel II
De ondertekening van besluiten op grond van artikel I luidt:
‘Namens gedeputeerde staten van Groningen’,
gevolgd door de naam en functie van de gemandateerde.

Artikel III
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal
Blad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 1 november 2014.

Artikel IV
Dit mandaatbesluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit subsidieregeling ganzenfoerageergebieden
Groningen 2014.

Groningen,………….. 2015

Gedeputeerde Staten voornoemd:

M.J. van den Berg, voorzitter.
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H.J. Bolding, secretaris.

Groningen, …………. 2015

Gedeputeerde Staten voornoemd:

M.J. van den Berg, voorzitter.

H.J. Bolding, secretaris.
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