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Besluit van Gedeputeerde Staten en de commissaris van de Koning van Noord-Holland van 

29 augustus 2017, 983616/983623, tot vaststelling van het Besluit mandaat, volmacht en 

machtiging collectieve inkoop scholing Wet normalisering rechtspositie ambtenaren 

Interprovinciaal Overleg 

 

  

Gedeputeerde staten van Noord-Holland en de commissaris van de Koning, ieder voor wat 

hun bevoegdheden betreft; 

 

overwegende dat: 

 

de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Unie van Waterschappen, het ministerie 

van Binnenlandse Zaken en de Vereniging het Interprovinciaal Overleg (IPO) gezamenlijk 

het benodigde scholingsaanbod in het kader van de Wet normalisering rechtspositie 

ambtenaren (Wnra) wensen aan te besteden; 

 

de provincie Noord-Holland wenst deel te nemen aan deze aanbesteding en de daaruit 

voortvloeiende overeenkomst; 

 

besluiten vast te stellen: 

 

Besluit mandaat, volmacht en machtiging collectieve inkoop scholing Wet normalisering 

rechtspositie ambtenaren Interprovinciaal Overleg 

 

en dientengevolge de navolgende besluiten te nemen: 

 

Artikel 1 

Aan de Algemeen Directeur van het IPO mandaat, volmacht en machtiging te verlenen om 

mede namens de provincie Noord-Holland de bevoegdheden uit te oefenen die verband 

houden met de aanbesteding van het scholingsaanbod Wnra, de noodzakelijke 

(rechts)handelingen en eventuele daaruit voortvloeiende gerechtelijke procedures; 

 

Artikel 2 

Aan de Algemeen Directeur van het IPO mandaat, volmacht en machtiging te verlenen om 

mede namens de provincie Noord-Holland de contracten aan te gaan die voortvloeien uit 

de definitieve gunning van deze aanbesteding; 

 

Artikel 3 

Als contactpersoon voor deze aanbesteding aan te wijzen Haagse Inkoop Samenwerking, 

onderdeel van de Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk, die bevoegd is om namens 

de provincie Noord-Holland en de hieronder begrepen onderdelen, de voor deze 

aanbesteding benodigde informatie te verstrekken; 

 

Artikel 4 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na uitgifte van het provinciaal blad 

waarin het wordt geplaatst; 

 

Artikel 5 

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging collectieve 

inkoop scholing Wet normalisering rechtspositie ambtenaren Interprovinciaal Overleg. 

 

 

Haarlem, 29 augustus 2017 

 

Gedeputeerde staten van Noord-Holland,  

 

 

J.W. Remkes, voorzitter    R.M. Bergkamp, provinciesecretaris 
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De commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland, 

 

J.W. Remkes. 

 

 

 

 

Uitgegeven 31 augustus 2017 

 

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 

 

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris 


