Provinciaal blad van Noord-Brabant
ISSN: 0920-1408

Onderwerp

Mandaat besluit POP vanwege overgang DR naar RVO.nl
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

Gelet op de afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het Mandaat besluit Gedeputeerde Staten (geconsolideerde versie
2013);

Overwegende dat Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant het Nederlandse
programma voor plattelandsontwikkeling (POP2-programma) uitvoeren door
middel van een subsidieregeling;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten daartoe laatstelijk hebben vastgesteld
de Subsidieregeling plattelandsontwikkelingsprogramma Noord-Brabant 20122016;

Overwegende dat met ingang van 16 oktober 2013 de Dienst Regelingen van
het ministerie van Economische Zaken conform Verordening (EG) 1290/2005
van de Raad zal fungeren als betaalorgaan voor het Europees Landbouwfonds
voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO);

Overwegende dat dientengevolge de managementafspraak tussen de Dienst
Landelijk Gebied en de provincie Noord-Brabant, die loopt tot en met 31
december 2015, per 16 oktober 2013 komt te vervallen;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten en de Dienst Regelingen ter
vervanging van de managementafspraken tussen hen en de Dienst Landelijk
Gebied op 8 oktober 2013 een managementovereenkomst POP2 hebben
afgesloten voor de uitvoering van de maatregelen die zijn opgenomen in
bijlage 1 van deze managementovereenkomst;
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Overwegende dat er op 1 januari 2014 een fusie heeft plaatsgevonden tussen
de Dienst Regelingen en Agentschap.nl tot de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland;
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Overwegende dat de bestaande mandaten tot het nemen van bepaalde
besluiten in het kader van het Europees Plattelands Ontwikkelingsprogramma
om die reden overgaan naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland;

Overwegende dat het uit het oogpunt van doelmatig bestuur wenselijk is om de
bevoegdheid tot het nemen van bepaalde besluiten te mandateren, voor het
verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen volmacht te verlenen
alsmede machtiging te verstrekken voor het verrichten van handelingen niet
zijnde een besluit of privaatrechtelijke rechtshandeling;

Gezien de schriftelijke instemming van de directeur-generaal Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland d.d. 15 september 2014, C2150260/3675504,
bedoeld in artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluiten vast te stellen:

Artikel 1 Begripsbepalingen
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. Afdelingsmanager Subsidies: manager Subsidies van de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland;
b. mandaatregister: openbaar register als bedoeld in artikel 8 van het
Mandaatbesluit Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;
c. Teammanager Subsidies: teammanager van de afdeling
Subsidies van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
d. Manager Financiën & Control: manager Financiën & Control van de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Artikel 2 Besluiten
1. Gedeputeerde Staten verlenen aan de Afdelingsmanager Subsidies en de
Teammanagers Subsidies mandaat tot het namens hen nemen van besluiten
inzake aangelegenheden betreffende:
a. het opstellen en verzenden van procedurele correspondentie in de
aanvraagfase en ten aanzien van de voortgangsrapportages in het
kader van POP2-projecten, zulks met inachtneming van het bepaalde
in de tussen provincie en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
gesloten managementovereenkomst POP-2;
b. verzoeken tot termijnbetalingen en voorschotten in het kader van POPprojecten, zulks met inachtneming van het bepaalde in de tussen
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provincie en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland gesloten
managementovereenkomst POP-2;
c. verzoeken tot wijziging van de subsidieverleningsbeschikking in geval
van kleine wijzigingen, waaronder in ieder geval begrepen het
aanpassen van de kwartaalplanning of het verschuiven van de
projectdatum.
2. Het mandaat, bedoeld in het eerste lid, ziet tevens op de ondertekening
van namens Gedeputeerde Staten genomen besluiten.
3. Het mandaat, bedoeld in het eerste lid, ziet niet op de bevoegdheid tot het
beslissen op bezwaarschriften, bedoeld in artikel 6:4 Algemene wet
bestuursrecht.
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Artikel 3 Betalen en vorderen
Gedeputeerde Staten verlenen volmacht en machtiging aan de manager
Financiën & Control om betalingen te verrichten en vorderingen in te stellen ter
uitvoering van door of namens Gedeputeerde Staten verleende subsidies,
indien en voor zover er sprake is van Europese POP-cofinanciering, zulks met
inachtneming van het bepaalde in de tussen provincie en Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland gesloten managementovereenkomst POP-2.
Artikel 4 Ondertekening
De ondertekening van beslissingen en stukken in mandaat, bedoeld in artikel 1
luidt:
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,
(naam)
(functie)
Artikel 5 Instructies
De mandataris neemt bij de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden
algemene instructies en instructies per geval van Gedeputeerde Staten in acht,
bedoeld in artikel 10:6, eerste lid, Algemene wet bestuursrecht.
Artikel 6 Informatieplicht en verantwoording
1. De mandataris stelt Gedeputeerde Staten tijdig in kennis van krachtens
mandaat te nemen of reeds genomen besluiten, waarvan hij redelijkerwijs
moet aannemen dat kennisneming door hem gewenst is.
2. De mandataris doet volgens de door de mandaatgever nader stellen regels
periodiek verslag van krachtens dit besluit genomen besluiten.
3. Onverminderd het voorgaande lid verschaft hij desgevraagd alle informatie
terzake het gebruik van de in dit besluit omschreven en bedoelde
bevoegdheden.
Artikel 7 Intrekking
Het mandaatbesluit Dienst Regelingen inzake POP-2 Noord-Brabant wordt
ingetrokken.
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Artikel 8 Registratie en inwerkingtreding
1. Dit besluit wordt gevoegd in het mandaatregister.
2. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van
uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij is geplaatst.
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Artikel 9 Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als Mandaatbesluit Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland inzake POP-2 Noord-Brabant.

’s-Hertogenbosch, 14 oktober 2014
Gedeputeerde Staten voornoemd,
de voorzitter
prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris
mw. ir. A.M. Burger

Kenmerk: 3683495
Uitgegeven, 17 oktober 2014
De secretaris van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
mw. ir. A.M. Burger.
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