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Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 17 november 2015, nr. 90143-

690892, tot het verlenen van mandaat aan Stichting Bespaar Lokaal ter uitvoering van de 

Uitvoeringsregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop Noord-Holland 2016’ 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 

 

Overwegende dat gedeputeerde staten met de Stichting Bespaar Lokaal een 

dienstverleningsovereenkomst aangaan ten behoeve van de uitvoering van de 

Uitvoeringsregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop Noord-Holland 2016’;  

 

Gelet op artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht; 

 

Besluiten vast te stellen:  

 

Artikel 1  

1. Gedeputeerde staten verlenen aan de algemeen directeur van de stichting Bespaar lokaal 

mandaat tot het namens hen nemen van besluiten betreffende het verstrekken van subsidie 

op grond van de Uitvoeringsregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen eraf Noord-Holland 2016’. 

2. Het mandaat bedoeld in het eerste lid, omvat: 

a. vaststellen of weigeren van de subsidie; 

b. het nemen van besluiten op grond van de artikelen 4:5 en 4:6 van de Algemene wet 

bestuursrecht;  

c. alle overige ter zake van de subsidieverstrekking te nemen besluiten.  

 

Artikel 2  

De ondertekening van besluiten als bedoeld in artikel 1 luidt: 

 

Gedeputeerde staten van Noord-Holland, 

namens deze, 

Algemeen directeur Bespaar lokaal 

 

gevolgd door de handtekening van de algemeen directeur. 

 

Artikel 3  

1. De algemeen directeur brengt jaarlijks verslag uit aan gedeputeerde staten  van de 

besteding van het voor het voorafgaande jaar uitgetrokken budget voor het verstrekken van 

subsidies, waarin opgenomen een uiteenzetting van de daarbij opgedane ervaringen en de 

daaruit te trekken conclusies en alle in de voorgaande periode de krachtens dit 

mandaatbesluit genomen besluiten. 

2. Onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid verschaft de algemeen directeur 

desgevraagd alle informatie aan gedeputeerde staten terzake van de uitoefening van de in 

dit besluit bedoelde bevoegdheden. 
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Artikel 4  

1. Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit Uitvoeringsregeling ‘Asbest eraf, 

zonnepanelen erop Noord-Holland’. 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het 

provinciaal blad waarin het wordt geplaatst. 

 

 

Haarlem, 17 november 2015. 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 

J.W. Remkes, voorzitter 

 

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris. 

 

 

 

Uitgegeven op 9 december 2015 

 

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 

 

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris. 

 


