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Officiële uitgave van Zeeland.

Mandaatbesluit Gedeputeerde Staten
Gedeputeerde staten van Zeeland,
-

overwegende, dat het wenselijk is om een aantal bevoegdheden te mandateren;
gelet op hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluiten vast te stellen het navolgende
Mandaatbesluit gedeputeerde staten
Artikelen

Artikel 1
1.

Gedeputeerde staten verlenen volgens de bij dit besluit behorende bijlage mandaat tot de uitoefening van
a.
b.

2.
3.

alle bevoegdheden in onderdeel I van de bijlage aan de directeur van de desbetreffende
directie;
de afzonderlijke bevoegdheden aan de daarbij vermelde functionarissen.

In geval van afwezigheid of ontstentenis van de mandataris wordt diens in het eerste lid bedoelde
bevoegdheid door zijn plaatsvervanger uitgeoefend.
De uitoefening van een in het eerste lid bedoelde bevoegdheid geschiedt met inachtneming van
het in de artikelen 2 tot en met 7 bepaalde.

Artikel 2
1.
2.

De uitoefening van een bevoegdheid geschiedt slechts in gevallen die routinematig, administratief,
procedureel of formeel van aard zijn.
Een bevoegdheid wordt niet uitgeoefend, indien:
a.
b.

3.

de desbetreffende aangelegenheid politiek gevoelig is;
precedentwerking is te verwachten.

Een bevoegdheid wordt niet uitgeoefend, indien het betreft:
a.
b.
c.

een besluit,
de goedkeuring van een besluit, of
de afgifte van een verklaring van geen bezwaar,

waarbij:
a.
b.

wordt afgeweken van adviezen;
sprake is van een zienswijze, bedenkingen of bezwaarschrift.

Artikel 3
De mandataris verschaft gedeputeerde staten tijdig die informatie die redelijkerwijs voor gedeputeerde
staten van belang geacht moet worden.

Artikel 4
Een besluit in mandaat wordt ondertekend als volgt:
gedeputeerde staten van Zeeland,
namens deze,
gevolgd door:
de functieaanduiding,
de handtekening, en
de naam van de mandataris.
-
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Artikel 5
Het besluit van 20 juni 2000, houdende vaststelling van het Mandaatbesluit extern beleid (PB 2000, nr.
26), laatstelijk gewijzigd bij besluit van 19 juni 2007 (PB 2007, nr. 19) wordt, voor zover dit betreft door
gedeputeerde staten verleend mandaat, ingetrokken.

Artikel 6
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2008.

Artikel 7
Dit besluit wordt aangehaald als Mandaatbesluit gedeputeerde staten.
Gegeven te Middelburg, 17 juni 2008
Gedeputeerde staten voornoemd,
mevr. drs. K.M.H. Peijs, voorzitter,
mr. drs. L.J.M. VERDULT, sectretaris.
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Bijlage; Mandaten
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