
Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, van 10 maart 2015, met als kenmerk PZH-
2015-508557035 (DOS-2012-0011625), houdende regels inzake de verlening van mandaat en 
machtiging aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam 
handelend in hoedanigheid van Managementautoriteit van het Operationeel Programma EFRO 
West-Nederland 2014-2020,  betreffende het verstrekken van subsidies ten laste van de 
Subsidieregeling cofinanciering EFRO Zuid-Holland.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

Gelet op de artikelen 59a en 166 van de Provinciewet,  afdeling 10.1.1. van de Algemene wet 
bestuursrecht en subsidieregeling cofinanciering EFRO Zuid-Holland

Besluiten vast te stellen:

Artikel 1 Begripsbepaling
In dit besluit wordt onder de managementautoriteit verstaan: het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Rotterdam handelend in hoedanigheid van Managementautoriteit van het 
Operationeel Programma EFRO West-Nederland 2014-2020.

Artikel 2 Mandaatverlening en toepasselijke regelgeving
Lid 1. Aan de managementautoriteit wordt mandaat en machtiging verleend voor het nemen van besluiten 
en het verrichten van overige handelingen die verband houden met het verstrekken van subsidies 
op grond van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 en de subsidieregeling cofinanciering 
EFRO Zuid-Holland, voor zover het subsidies betreft die verband houden met het Operationeel 
Programma EFRO West-Nederland 2014-2020.

Lid 2. Aan de managementautoriteit wordt mandaat en machtiging verleend voor het behandelen van 
bezwaarschriften en het voeren van verweer bij een ingesteld (hoger) beroep gericht tegen besluiten als 
bedoeld in artikel 2, waaronder het nemen van beslissingen op bezwaarschriften en het instellen van 
(hoger) beroep.

Lid 3. Het aan de managementautoriteit verleende mandaat en machtiging omvat niet de bevoegdheid tot 
het betalen van voorschotten en vastgestelde subsidie.

Lid 4. Het aan de managementautoriteit verleende mandaat en machtiging omvat niet de bevoegdheid tot 
het instellen en publiceren van subsidieplafonds voor de provinciale cofinanciering.

Artikel 3 Ondermandaat
De managementautoriteit kan voor de in artikel 2 bedoelde aangelegenheden ondermandaat en 
machtiging verlenen aan de onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 4 Ondertekening
Het krachtens mandaat of machtiging ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
Namens dezen: 
(handtekening)
(naam functionaris)
(functie)

Artikel 5 Instemming Managementautoriteit
De Managementautoriteit moet schriftelijk instemmen met dit besluit.
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Artikel 6 Inwerkingtreding en vervaldatum
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad 
waarin zij wordt geplaatst. Dit besluit vervalt op 31 december 2023.

Artikel 6 Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat en machtiging managementautoriteit OP EFRO West-
Nederland 2014-2020 inzake cofinanciering EFRO Zuid-Holland.

Dit besluit zal met de toelichting in het provinciaal blad worden geplaatst.

Den Haag, (datum)

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

mw. Drs. J.A.M. Hilgersom, secretaris
drs. J. Smit, voorzitter
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Toelichting bij  het besluit mandaat en machtiging managementautoriteit OP EFRO West-
Nederland 2014-2020 inzake cofinanciering EFRO Zuid-Holland.

Aan de managementautoriteit wordt mandaat en machtiging verleend voor het nemen van besluiten en 

het verrichten van overige handelingen die verband houden met het verstrekken van subsidies in het 

kader van de subsidieregeling cofinanciering EFRO Zuid-Holland, voor zover het subsidies betreft die 

verband houden met het Operationeel Programma EFRO West-Nederland 2014-2020.

Hiermee wordt het subsidieproces voor aanvragers versimpeld en worden administratieve lasten beperkt. 

Dit is mogelijk omdat de inhoudelijke en de technische voorwaarden van de betreffende cofinanciering 

van de provincie en die van het Operationeel Programma EFRO West-Nederland 2014-2020 hetzelfde 

zijn. Op deze wijze geldt voor de aanvrager een loket voor de subsidie vanuit EFRO West Nederland en 

de daaraan verbonden provinciale cofinanciering.

Het verstrekken van voorschotten en betalen van vastgestelde subsidie en de instelling en publicatie van 

subsidieplafonds in het kader van de subsidieregeling cofinanciering EFRO Zuid-Holland valt niet onder 

dit besluit. 

PZH-2015-508557035 dd. 10-03-2015


