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Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voor de provinciale
organisatie 2018
 
Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 12 december 2017, PZH-2017-623173333
(DOS-2015-0007878), tot actualisatie van het Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-
Holland voor de provinciale organisatie mede in verband met de opheffing van de directie
Concernzaken (Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voor de provinciale
organisatie 2018)
 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland;
 
Gelet op de artikelen 59a en 166 van de Provinciewet, en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet
bestuursrecht;
 
Besluiten:
 
vast te stellen het Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voor de provinciale
organisatie 2018.

Hoofdstuk 1 Bestuurlijk mandaat
 
Artikel 1 Mandaatverlening
1. Aan ieder lid van Gedeputeerde Staten wordt mandaat verleend om tezamen met tenminste één ander

lid, de besluiten te nemen als genoemd in de bij dit besluit behorende lijst, opgenomen in bijlage 1,
onverminderd het bepaalde in het vierde lid.

2. Het in het eerste lid bedoelde mandaat omvat de bevoegdheid de op basis daarvan genomen besluiten,

inclusief onderliggende stukken, geheel of gedeeltelijk actief openbaar te maken, zulks met inachtneming
van de daartoe door het college van Gedeputeerde Staten vastgestelde beleidsregels, zoals deze op het
moment waarop het mandaat wordt uitgeoefend geldend zijn. 

3. Tot het in het eerste lid bedoelde mandaat behoort niet het nemen van besluiten die op grond van het
bepaalde in Hoofdstuk 2 in ambtelijk mandaat kunnen worden afgedaan. Het mandaat houdt alleen een
beslissingsmandaat in.

4. In door Gedeputeerde Staten vast te stellen recesperioden kunnen de mandaten als bedoeld in het
eerste lid, alsmede de mandaten genoemd op de lijst opgenomen in bijlage 2, worden uitgeoefend door
één lid van Gedeputeerde Staten. De recesperioden voor 2018 zijn: kerstreces 2017: 1 tot en met 8
januari 2018, meireces: 28 april tot en met 13 mei 2018, zomerreces: 14 juli tot en met 26 augustus
2018, en kerstreces 2018: 22 december 2018 tot en met 6 januari 2019.

Artikel 2 Vertegenwoordiging 
Ieder lid van Gedeputeerde Staten is bevoegd Gedeputeerde Staten in rechte te vertegenwoordigen.
 
Artikel 3 Ondertekening
Gedeputeerde Staten staan de commissaris van de Koning toe om de ondertekening van de besluiten die
door leden van Gedeputeerde Staten in mandaat zijn genomen, op te dragen aan de secretaris.

Artikel 4 Rapportage
Gedeputeerde Staten worden wekelijks in kennis gesteld van de besluiten die in bestuurlijk mandaat
zijn genomen door middel van afschriften van de besluitvormingsformulieren.

Hoofdstuk 2 Ambtelijk mandaat
 
Artikel 5 Mandaatverlening
1. Aan de secretaris wordt mandaat verleend om besluiten te nemen welke staan vermeld op de bij dit

besluit behorende lijsten ambtelijk mandaat opgenomen in bijlage 3. 
2. Het mandaat houdt zowel een beslissings- als een ondertekeningsmandaat in.
3. Het mandaat, dan wel het op grond van artikel 6 verkregen ondermandaat, wordt uitgeoefend binnen de

reguliere werkzaamheden, dan wel de opgedragen opgave.
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Artikel 6 Ondermandaat
1. Het is de secretaris toegestaan zijn mandaat onder te mandateren aan leidinggevenden, zijnde

afdelingshoofden, bureauhoofden  en de directeur van de Dienst Beheer Infrastructuur, mede in hun rol
als ambtelijk opdrachtgever van opgaven binnen hun organisatieonderdeel, dan wel in hun rol als
ambtelijk opdrachtgever daarbuiten, alsmede aan overige ambtelijk opdrachtgevers, de
provinciearchivaris en de treasurer, tenzij ondermandatering ten aanzien van een concreet mandaat in
de mandaatlijst is uitgesloten.

2. In gelijke zin mogen de in het eerste lid genoemde functionarissen aan wie mandaat is gegeven, met
uitzondering van de provinciearchivaris en de treasurer, hun mandaat ondermandateren aan een
ambtelijk opdrachtnemer. Het verlenen van ondermandaat door ambtelijk opdrachtgevers gebeurt in
overeenstemming met de secretaris. 

 
Artikel 7 Vertegenwoordiging en machtiging
1. De secretaris  is bevoegd Gedeputeerde Staten in rechte te vertegenwoordigen. Tevens kan de

secretaris  medewerkers en derden hiertoe machtigen.
2. De secretaris, en de functionarissen aan wie op grond van artikel 6 ondermandaat is gegeven, alsmede

de secretaris van de bezwarencommissie en de griffier voor de behandeling van administratieve
geschillen, zijn gemachtigd om namens Gedeputeerde Staten feitelijke handelingen te verrichten, zijnde
handelingen die geen rechtsgevolg hebben. Eveneens zijn hiertoe bevoegd de medewerkers van
bureau subsidies. 

3. Tot de handelingen als bedoeld in het tweede lid behoren in ieder geval het doorzenden van
correspondentie, het verstrekken van inlichtingen anders dan op basis van de Wet openbaarheid van
bestuur, het aanvragen van informatie bij bedrijven en andere overheden anders dan uit hoofde van de
uitoefening van een wettelijke taak of bevoegdheid, het versturen van uitnodigingen voor bijeenkomsten
en hoorzittingen.

 
Artikel 8 Ondertekening
Gedeputeerde Staten staan de commissaris van de Koning toe om de ondertekening van besluiten
die door ambtenaren in mandaat zijn genomen, aan de betrokken ambtenaren op te dragen.
 
Artikel 9 Vervanging
Ingeval van afwezigheid van de ambtenaar aan wie mandaat of ondermandaat is verleend, kan het
mandaat worden uitgeoefend door diens formele plaatsvervanger. Bij gelijktijdige afwezigheid van de
ambtenaar en diens formele plaatsvervanger kan het ondermandaat worden uitgeoefend door de naast
hogere leidinggevende van de betreffende ambtenaar.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen
 
Artikel 10 Mandaatregister
De secretaris houdt van de (onder)mandaatbesluiten en mandaatlijsten een mandaatregister bij.
 
Artikel 11 Intrekken mandaatbesluit
Het Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten voor de provinciale organisatie 2017 (provinciaal blad 2016,
6869), nadien gewijzigd bij besluit van 2 oktober 2017 (provinciaal blad 2017, 4424), wordt ingetrokken.
 
Artikel 12 Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.
 
Artikel 13 Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voor de
provinciale organisatie 2018.

Den Haag, 12 december 2017

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
 
Drs. J. Smit,    voorzitter

Drs. J.H. de Baas,   secretaris 


