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Onderwerp 
Besluit vaststellen Catalogus operationele bevoegdheden en mandaatlijsten 
personele aangelegenheden. 

Ons kenmerk 

C2226980/4365927 

  

 
 
 
De algemeen directeur van de provincie Noord-Brabant, 
 
Gelezen het voorstel van de directeuren; 
 
Gelet op Afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht; 
 
Gelet op artikel 5 van de Regeling mandaat Gedeputeerde Staten van Noord-
Brabant 2018 en artikel 2 van de Regeling mandaat commissaris van de 
Koning in de provincie Noord-Brabant 2018; 
 
Overwegende dat Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant omwille van de 
herinrichting van de ambtelijke organisatie op 5 juni 2018 de Regeling 
ambtelijke organisatie Noord-Brabant 2018 en de Regeling mandaat 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 2018 hebben vastgesteld; 
 
Overwegende dat de commissaris van de Koning in de provincie Noord-
Brabant vanwege de voornoemde herinrichting op 5 juni 2018 de Regeling 
mandaat commissaris van de Koning in de provincie Noord-Brabant 2018 heeft 
vastgesteld; 
 
Overwegende dat de algemeen directeur op grond van artikel 8 van de 
Regeling mandaat Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 2018 gehouden is 
om elk verleend ondermandaat vast te leggen in een mandaatlijst alsmede 
gehouden is een catalogus vast te stellen van bevoegdheden die door middel 
van het instellen van programma’s en projecten kunnen worden overgedragen 
aan programmamanagers respectievelijk projectleiders; 
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1. Vast te stellen: 

a. de Catalogus operationele bevoegdheden (met inbegrip van mandaat 
aan andere functionaris), opgenomen in bijlage 1 behorend bij dit 
besluit; 

b. de Mandaatlijst personele aangelegenheden algemeen directeur 
2018, opgenomen in bijlage 2 behorend bij dit besluit; 

c. de Mandaatlijst personele aangelegenheden 2018, opgenomen in 
bijlage 3 behorend bij dit besluit. 

 
2. In te trekken:  

a. het besluit van 17 juli 2009, nr. 1562716, tot vaststellen 
ondermandaten, volmacht en machtiging 2009, met inbegrip van de bij 
dat besluit behorende mandaatlijsten; 

b. het besluit van 3 april 2006, nr. 1183133, tot vaststellen van 
ondermandaten, volmacht en machtiging op het gebied van de directie 
Economie en Mobiliteit, PPS A59 – Onderhoudsfase; 

c. het besluit van 17 juli 2014, nr. 3621503, tot vaststellen van de 
Mandaatlijst Ombouw N261 2014. 

 
3. Dit besluit 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 juli 2018. 
 

5. Dit besluit te publiceren in het Provinciaal Blad en toe te voegen aan het 
mandaatregister van de provincie Noord-Brabant. 

 
6. Dit besluit aan te halen als: Besluit vaststellen Catalogus operationele 

bevoegdheden en mandaatlijsten personele aangelegenheden. 
 
 
’s-Hertogenbosch, 5 juni 2018 
 
De algemeen directeur voornoemd, 
 

drs. M.J.A. van Bijnen MBA, 
algemeen directeur 
    

 

 


