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Besluit mandaat, volmacht en machtiging Stichting Euregio Maas-Rijn 2008

Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
Gedeputeerde Staten: Gedeputeerde Staten van Limburg;
a.
EMR: het bestuur van de Stichting Euregio Maas-Rijn.
b.

Artikel 2
1.

2.
3.

Aan EMR wordt mandaat en machtiging verleend om namens Gedeputeerde Staten besluiten te
nemen en te ondertekenen alsmede handelingen te verrichten omtrent het verstrekken van subsidies ter uitvoering van het Operationeel Programma Doelstelling 3 INTERREG IVA (2007-2013)
in de Euregio Maas-Rijn.
EMR gaat niet over tot het verlenen van een subsidie voordat Gedeputeerde Staten een schriftelijke verklaring hebben afgegeven omtrent de maximale hoogte van de subsidie.
Het bepaalde in het eerste lid omvat in elk geval tevens het vaststellen, intrekken, wijzigen en terugvorderen van subsidies alsmede het afsluiten van subsidie-uitvoeringsovereenkomsten.

Artikel 3
1.

2.

Aan EMR wordt mandaat en machtiging verleend voor het behandelen van bezwaarschriften gericht
tegen besluiten als bedoeld in artikel 2, waaronder begrepen het nemen van beslissingen op bezwaarschriften.
Aan EMR wordt machtiging verleend voor het voeren van verweer in de gevallen waarin een
voorlopige voorziening is gevraagd of beroep is ingesteld tegen een beslissing die EMR heeft
genomen.

Artikel 4
In het geval Gedeputeerde Staten een mededeling aan EMR doen dat een besluit als bedoeld in artikel
2 niet door EMR zal worden behandeld, blijft het nemen van beslissingen terzake voorbehouden aan
Gedeputeerde Staten.

Artikel 5
1.

2.

EMR oefent het mandaat zoals bedoeld in de artikelen 2 en 3 uit conform de instructies zoals deze
door het hoofd van de afdeling Economische Zaken van de Provincie Limburg in mandaat namens
Gedeputeerde Staten zijn vastgesteld. Het hoofd van de afdeling Economische Zaken van de
Provincie Limburg zorgt voor een tijdige bekendmaking van deze instructies en daarin aangebrachte
wijzigingen aan EMR.
Ter zake van de gemandateerde bevoegdheden geldt in elk geval de instructie dat het verstrekken
van ondermandaat aan dezelfde persoon als degene die de primaire beslissing in ondermandaat
namens EMR heeft genomen, voor wat betreft het nemen van de beslissing op bezwaar niet is
toegestaan.

Artikel 6
1.
2.

3.

1

EMR kan voor de in artikelen 2 en 3 bedoelde aangelegenheden ondermandaat en machtiging
verlenen aan de onder hem ressorterende functionarissen.
Het verlenen van ondermandaat alsmede wijziging daarvan, geschiedt schriftelijk en wat de formulering betreft in overleg met het hoofd van het cluster Bestuurlijke Zaken van de afdeling Bestuursstaf & Externe Betrekkingen van de Provincie Limburg.
Een afschrift van besluiten inzake ondermandaat als bedoeld in het tweede lid wordt gezonden
aan het hoofd van het cluster Bestuurlijke Zaken van de afdeling Bestuursstaf & Externe Betrekkingen van de Provincie Limburg en aan degenen aan wie krachtens het besluit ondermandaat
is verleend.
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Artikel 7
Het krachtens mandaat of machtiging ondertekenen van stukken geschiedt als volgt: Gedeputeerde
Staten van Limburg, namens dezen, (handtekening) (naam functionaris) (functie)

Artikel 8
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na plaatsing in het Provinciaal Blad van Limburg
en werkt terug tot 13 juni 2008.

Artikel 9
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging Stichting Euregio MaasRijn 2008.
Gedeputeerde Staten voornoemd,
L.J.P.M. Frissen, voorzitter
drs. W.L.J. Weijnen, secretaris

Uitgegeven, 25 september 2008
De Secretaris,
drs. W.L.J. Weijnen
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