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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-612077231 (DOS-2015-

0007878)

Contact

P.E.M. Franssen

pem.franssen@pzh.nl

Onderwerp:

Wijziging mandaatregeling 2017

Publiekssamenvatting:

Gedeputeerde Staten hebben de mandaatregeling voor de provinciale organisatie gewijzigd.

De aanpassing ziet met name op een (niet inhoudelijke) vereenvoudiging van de 

inkoopmandaten. 

Advies:
1. Vast te stellen het besluit tot wijziging van het Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten 

van Zuid-Holland voor de provinciale organisatie 2017, onder meer inhoudende een 
wijziging van de inkoopmandaten.

2. Het besluit onder 1 bekend te maken door plaatsing van de bijgevoegde publicatietekst in 
het provinciaal blad.

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de wijziging van de mandaatregeling 2017.

Besluit GS:
Vastgesteld conform advies

Bijlagen:
- Publicatietekst besluit tot wijziging van het Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten van 

Zuid-Holland voor de provinciale organisatie 2017

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: P.E.M. Franssen Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende: Baas, JH, de digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders: Baljeu, J.

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 2 oktober 2017
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1 Toelichting voor het College

Wijziging inkoopmandaten

De huidige systematiek van de inkoopmandaten is dat in feite het hele inkoopproces in mandaat

gebeurt. Grosso modo komt het erop neer dat boven bepaalde grensbedragen “het in de markt 

zetten” op bestuurlijk niveau plaatsvindt, daaronder op ambtelijk niveau. De verdere uitvoering ligt 

op ambtelijk niveau. De teksten van de betreffende mandaatnummers zijn door de jaren heen 

aangegroeid tot een lastig leesbaar geheel. Ze bevatten een uitgebreide opsomming met veel

verbijzonderingen. 

In de voorgestelde opzet wordt een vergelijkbare systematiek gehanteerd als bij de 

subsidiemandaten. Wat in bestuurlijk mandaat kan, wordt geformuleerd. Dat is immers relatief 

eenvoudig te beschrijven. Vertrekpunt zijn wederom de (aanbestedings)grensbedragen. Boven 

deze bedragen gebeurt het in de markt zetten op bestuurlijk mandaatniveau, de rest kan 

(merendeels als uitvoering) allemaal ambtelijk. Aangezien het ambtelijk mandaat als tegenhanger 

van het bestuurlijk mandaat fungeert, hoeft dit niet meer uitputtend te worden beschreven, dat is 

dan eenvoudigweg de rest. Er vindt verder in beginsel ook geen differentiëring in ambtelijk 

afdoeningsniveau meer plaats (behoudens de hierna te bespreken afdoening binnen DBI). Dat 

betekent dat de ambtelijke uitvoering op het niveau van bureauhoofd plaatsvindt of in de 

opgavensfeer in voorkomende gevallen op het niveau van ambtelijk opdrachtnemer. Zoals 

gezegd verloopt op dit moment het hele inkoopproces in mandaat. Dat blijft ook zo. Dat neemt 

niet weg dat het Gedeputeerde Staten natuurlijk altijd vrijstaat om een bepaalde stap aan zich te 

trekken en zelf het besluit te nemen.

Met het voorstel wordt op zich geen inhoudelijke wijziging van de inkoopmandaten beoogd. Het 

resultaat van het wijzigigingsvoorstel is een kernachtige formulering van de mandaten met een

beperkte opsomming. En daarmee kan het mandaat ook eenvoudig en eenduidig worden 

uitgelegd. 

Bij de vorige aanpassing van de mandaatregeling is het extra inkoopmandaatnummer AAA16a 

ingevoegd. Dat bood aan de directeur DBI de gelegenheid om dit mandaatnummer met lagere 

grensbedragen (maar overigens identiek aan AAA16) binnen zijn dienst onder te mandateren en 

AAA16 aan zichzelf te houden. Een onvoorzien gevolg was echter dat diverse 

uitvoeringshandelingen daarmee op directeursniveau kwamen te liggen en dat was niet de 

bedoeling. In lijn met het hoofddoel van het voorstel, vereenvoudiging van de inkoopmandaten, 

wordt nu voorgesteld om AAA16a weer te schrappen. Daar staat tegenover dat in de 

rechterkolom van AAA16 is opgenomen dat differentiëren bij ondermandaat in dit geval is 

toegestaan. Dat betekent dat bij ondermandatering een lager grensbedrag mag worden 

opgenomen. 

Verder is nog van de gelegenheid gebruik gemaakt om AAA18 redactioneel te verbeteren. 

Concreet betekent het voorstel dat de mandaatnummers BA06, AAA16 en AAA18 worden 

aangepast en dat de nummers BA07, AAA16a en AAA17 kunnen vervallen.
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Aanvulling ACF01

Gelet op de recente oprichting door de provincie van Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V. 

zullen er verzoeken volgen om het nominale bedrag van een of meer aandelen in het kapitaal van 

deze vennootschap te storten. Gedeputeerde Staten zijn gehouden aan deze verzoeken te 

voldoen. Daarom wordt afdoening in ambtelijk mandaat voorgesteld. De tekst van bestaand 

mandaatnummer ACF01 (treasurymandaat) wordt daartoe uitgebreid met het volstorten van 

aandelenkapitaal. Hiervoor geldt als voorwaarde: maximaal € 5 mln per volstortingsverzoek.

Uitoefening van mandaat ACF01 is voorbehouden aan de treasurer en het afdelingshoofd 

Financiële en Juridische Zaken gezamenlijk. 

Financieel en fiscaal kader:

Geen consequenties. 

Juridisch kader:

De wettelijke grondslag voor het verlenen van mandaat is geregeld in artikel 166 van de 

Provinciewet en Hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht. Een mandaatbesluit zorgt 

ervoor dat tal van besluiten in de provinciale organisatie bevoegdelijk en dus rechtsgeldig kunnen 

worden genomen.

2 Proces

De wijzigingen in de mandaatregelingen zijn intern afgestemd met de direct betrokkenen. 

3 Communicatiestrategie

De wijziging van de provinciale mandaatregeling wordt bekendgemaakt in het provinciaal blad. 

Verder wordt de wijziging door tussenkomst van juridische adviseurs en overige betrokkenen 

verspreid en gecommuniceerd binnen de organisatie.
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