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Het provinciehuis is vanaf 
het centraal station bereik-
baar met stadsbus, lijn 61 
en 64, halte Provinciehuis 
of met de treintaxi. 
 

De algemeen directeur van de provincie Noord-Brabant; 
 
Gelezen de voorstellen van de directeuren; 
 
Gelet op artikel 74 en 102 van de Provinciewet, alsmede afdeling 10.1.1 van de 
Algemene wet bestuursrecht; 
 
Gelet op artikel 5, eerste lid, van het Mandaatbesluit Gedeputeerde Staten van 
Noord-Brabant, 
 
besluit: 
 
1. vast te stellen deq1 regelingen inzake mandaat, volmacht en machtiging 

van bevoegdheden van Gedeputeerde Staten voor taken en bevoegdheden 
op de navolgende gebieden 
a. Personele aangelegenheden (Mandaatlijst personele aangelegenheden 

2009; bijlage 1); 
b. Personele aangelegenheden Algemeen Directeur (Mandaatlijst 

personele aangelegenheden Algemeen Directeur  2009; bijlage 2); 
c. Inkoop en aanbesteden (Mandaatlijst inkoop en aanbesteden 2009; 

bijlage 3); 
d. Directie Ruimtelijke Ontwikkeling & Handhaving (Mandaatlijst 

directie ROH 2009; bijlage 4); 
e. Directie Economie en Mobiliteit (Mandaatlijst directie E&M 2009; 

bijlage 5); 
f. Directie Ecologie (algemeen deel) (Mandaatlijst ECL (algemeen deel) 

2009; bijlage 6); 
g. Directie Ecologie (bijzonder deel); (Mandaatlijst ECL (bijzonder deel) 

2009; bijlage 7); 
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h. Directie Sociale en Culturele Ontwikkeling; (Mandaatlijst directie 
SCO 2009; bijlage 8); 

i. Directie Middelen (Mandaatlijst directie MID 2009; bijlage 9); 
 

2. in te trekken de mandaatlijsten op de onder 1 bedoelde gebieden als 
vastgesteld bij besluit van 3 april 2006. 
 

3. de onder 1 bedoelde regelingen ter goedkeuring voor te leggen aan 
Gedeputeerde Staten. 
 

4. te bepalen dat dit besluit in werking treedt na goedkeuring door 
Gedeputeerde Staten met ingang van 1 september 2009. 

5. dit besluit bekend te maken aan de medewerk(st)ers van de provincie 
Noord-Brabant en de integrale tekst ter inzage te leggen in de provinciale 
bibliotheek; tevens een afschrift daarvan te zenden aan de Directieraad en 
aan de Ondernemingsraad.   

 
 
 
’s-Hertogenbosch, 17 juli 2009. 
De algemeen directeur voornoemd, 
 
  
 
 
Drs. W.G.H.M. Rutten. 
 
  
 
 


