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Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voor de provinciale 
organisatie 2019

Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 11 december 2018, PZH-2018-671315392 
(DOS-2015-0007878), houdende actualisatie van het Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten van 
Zuid-Holland voor de provinciale organisatie (Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-
Holland voor de provinciale organisatie 2019)

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 2019

Artikel 1 Begripsbepalingen
In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
 afdelingshoofd: manager van een afdeling als bedoeld in de Organisatieregeling Opgavegericht werken 

2018;
 ambtelijk opdrachtgever: ambtelijk opdrachtgever van een opgave of klus als bedoeld in de 

Organisatieregeling Opgavegericht werken 2018;
 ambtelijk opdrachtnemer: behandelend ambtenaar van een opgave of klus als bedoeld in de 

Organisatieregeling Opgavegericht werken 2018;
 bureauhoofd: manager van een bureau als bedoeld in de Organisatieregeling Opgavegericht werken 

2018;
 concernopgave: opgave waarvoor afdelingsoverstijgende programmering noodzakelijk is, als bedoeld 

in de Organisatieregeling Opgavegericht werken 2018;
 klus: werkzaamheden die bijdragen aan opgaven;
 leidinggevenden: de concerndirecteur, afdelingshoofden, bureauhoofden en de directeur van de Dienst 

Beheer Infrastructuur;
 lijnopgave: opgave welke onder ambtelijk opdrachtgeverschap van een leidinggevende van een 

organisatieonderdeel binnen diens organisatieonderdeel, of onder diens veranwoordelijkheid elders 
binnen de lijnorganisatie wordt behartigd;

 opgave: (maatschappelijk of intern) vraagstuk, als bedoeld in de Organisatieregeling Opgavegericht 
werken 2018.

Hoofdstuk 1 Bestuurlijk mandaat

Artikel 2 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 mandaatlijst, opgenomen in 
bijlage 1, onverminderd het bepaalde in het derde lid. 

2. 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. 

3. In door Gedeputeerde Staten vast te stellen recesperioden kunnen de besluiten als bedoeld in het 
eerste lid, alsmede de besluiten genoemd op de lijst opgenomen in bijlage 2, in mandaat worden 
genomen door één lid van Gedeputeerde Staten. De recesperioden in 2019 zijn:
 kerstreces 2018: 1 tot en met 6 januari 2019;
 meireces: 24 april tot en met 13 mei 2019;
 zomerreces: 17 juli tot en met 2 september 2019;
 kerstreces 2019: 18 december 2019 tot en met 6 januari 2020.

Artikel 3 Vertegenwoordiging 
Ieder lid van Gedeputeerde Staten is bevoegd Gedeputeerde Staten in rechte te vertegenwoordigen.
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Artikel 4 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 5 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 6 Mandaatverlening
1. Aan de secretaris wordt mandaat verleend om besluiten te nemen die vermeld staan op de bij dit besluit 

behorende mandaatlijst, opgenomen in bijlage 3.
2. Het mandaat houdt zowel een beslissings- als een ondertekeningsmandaat in.
3. Het mandaat, dan wel het krachtens artikel 7 verleende ondermandaat, wordt uitgeoefend binnen de 

reguliere werkzaamheden van betrokkene of de taken van het organisatieonderdeel waarvoor de 
betrokkene verantwoordelijk is, dan wel in het kader van de uitvoering van de opgedragen opgave of 
klus.

Artikel 7 Ondermandaat 
1. Het is de secretaris toegestaan zijn mandaat onder te mandateren, tenzij ondermandatering ten aan-

zien van een concreet mandaat in de mandaatlijst is uitgesloten.
2. Het is leidingevenden en ambtelijk opdrachtgevers aan wie ondermandaat is verleend, toegestaan hun

ondermandaat verder onder te mandateren aan leidinggevenden of aan ambtelijk opdrachtnemers,
tenzij verdere ondermandatering ten aanzien van een concreet mandaat in de mandaatlijst is 
uitgesloten.

Artikel 8 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 krachtens artikel 7 ondermandaat is verleend, 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. 

Artikel 9 Ondertekening
Gedeputeerde Staten staan de commissaris van de Koning toe om de ondertekening van besluiten
die in mandaat of ondermandaat zijn genomen, aan de betrokken mandaathouders  en 
ondermandaathouders op te dragen.

Artikel 10 Vervanging
Ingeval van afwezigheid van de functionaris aan wie ambtelijk mandaat of ondermandaat is verleend, kan 
het mandaat worden uitgeoefend door diens formele plaatsvervanger. Bij gelijktijdige afwezigheid van de 
functionaris en diens formele plaatsvervanger kan het ondermandaat worden uitgeoefend door de naast 
hogere leidinggevende van de betreffende functionaris.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 11 Mandaatregister 
De secretaris houdt van de (onder)mandaatbesluiten en mandaatlijsten een mandaatregister bij. De in het 
mandaatregister opgenomen gegevens zijn door eenieder op eerste aanvraag in te zien.

Artikel 12 Intrekken mandaatbesluiten
De volgende besluiten worden ingestrokken:
 Het Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten voor de provinciale organisatie 2018

(provinciaal blad 2017, 5831);
 Het Mandaatbesluit subsidieverlening MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid Holland

(provinciaal blad 2018, 7076).
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Artikel 13 Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2019. Indien het Provinciaal Blad waarin dit besluit 
wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2018, treedt het in werking met ingang van de dag na 
de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 14 Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voor de 
provinciale organisatie 2019.

Den Haag, 11 december 2018,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

drs. J. Smit, voorzitter

drs. H.M.M. Koek, secretaris
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