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Artikel 1 Mandaatverlening en volmacht
1.

Aan de Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg (IKL) wordt mandaat
en
volmacht verleend om namens Gedeputeerde Staten van Limburg te beslissen en stukken te
ondertekenen omtrent het verstrekken van subsidies ter uitvoering van artikel 2.2 (Bosbeheer) en
artikel 2.5 (Beheer van landschapselementen) van de Nadere subsidieregels ontwikkeling landelijk

2.

gebied juncto de Algemene subsidieverordening 2004.
Van het bepaalde in het eerste lid is uitgesloten de bevoegdheid om te beslissen op bezwaarschriften

3.

en overige daaruit voortvloeiende handelingen.
Het bepaalde in het eerste lid omvat het afsluiten van subsidie-uitvoeringsovereenkomsten zoals
bedoeld in artikel 4:36 Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2 Instructies
Ter zake van de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid gelden de volgende instructies:
De uitvoering van de artikelen 2.2 en 2.5 (van subsidieverlening tot en met vaststelling en eventueel
a.
terugvordering) dient plaats te vinden binnen het jaarlijks door Provinciale Staten in de provinciale programmabegroting -nader uitgewerkt in de productenraming- daarvoor beschikbaar gestelde
budget, met inachtneming van het subsidieproces zoals opgenomen in de Algemene Subsidieverordening 2004.
IKL verstrekt jaarlijks een overzicht van de besteding van de middelen, onder toevoeging van een
b.
verklaring van het bestuur van IKL.
Met betrekking tot rapportage, dossiervorming en archiefbeheer van elk subsidiebesluit wordt
c.
een compleet dossier gevormd dat op elk moment voor ons college beschikbaar is.
Ingeval van bezwaarprocedures tegen subsidiebesluiten wordt het betreffende dossier direct aan
d.
ons college ter beschikking gesteld. Aangezien de afhandeling van bezwaarschriften door ons
college zal geschieden, dient IKL in subsidiebesluiten aan te geven dat daartegen door belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzending van het besluit
bezwaar gemaakt kan worden bij ons college onder vermelding van het postadres van ons college.
Van de afgehandelde subsidiebesluiten worden periodiek (tenminste elk half jaar) overzichten
e.
verstrekt waarop de aanvragen alsmede de naar aanleiding daarvan genomen besluiten vermeld
staan met dien verstande dat, voorzover de behandeling in tranches plaats vindt, dit kan gebeuren
na afhandeling van die tranche.
Tweemaal per jaar dient een algemene rapportage over de uitvoering van de regelingen plaats
f.
te vinden, waarin de voortgang wordt beschreven, de financiële verplichtingenstand en de kredietstand wordt weergegeven.
Bijzondere ontwikkelingen, calamiteiten of onvoorziene zaken dienen tijdig gemeld te worden.
g.
Naar aanleiding van de door IKL verstrekte rapportages kunnen door ons college zonodig aanwijh.
zingen worden gegeven met betrekking tot de uitvoering van de regelingen.
IKL dient in een krachtens mandaat genomen besluit te vermelden dat subsidie wordt verleend
i.
onder de (ontbindende) voorwaarde dat de Commissie van de Europese Gemeenschappen verklaart
geen bezwaar te hebben tegen toepassing van de Nadere subsidieregels ontwikkeling landelijk
gebied (Provinciaal Blad 2004, 32).
IKL dient in een krachtens mandaat genomen besluit te vermelden dat het besluit namens Gedej.
puteerde Staten is genomen.

Artikel 3 Inwerkingtreding en instemming gemandateerde
Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad van Limburg, nadat het
door IKL is aanvaard. Aanvaarding van dit mandaat door IKL heeft plaatsgevonden op 29 juni 2004.
Gedeputeerde Staten voornoemd,
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mr. B.J.M. baron van Voorst tot Voorst, voorzitter
mw. mr. E.H.M. Brans, secretaris

Uitgegeven, 2 september 2004.
De Secretaris,
mw. mr. E.H.M. Brans
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