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Besluit van de provinciesecretaris van Noord-Holland van 19 november 2015, nr. 
725430/725452, tot vaststelling van het Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging 
sector Concerncontrol 2016 
 
De provinciesecretaris van Noord-Holland; 
 
Gelet op artikel 5 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging gedeputeerde staten van 
Noord-Holland 2012 en artikel 3 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging commissaris 
van de Koning; 
 
Besluit vast te stellen: 
 
 
Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging sector Concerncontrol 2016. 
 
Artikel 1 
Onverminderd de artikelen 5 tot en met 9 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging 
gedeputeerde staten Noord-Holland 2012 verleent de provinciesecretaris ondermandaat en 
geeft de 
aan hem verstrekte volmacht en machtiging door aan de Concerncontroller ten aanzien van alle 
bevoegdheden die behoren tot het werkterrein van  de sector Concerncontrol. 
 
Artikel 2 
De provinciesecretaris verleent tevens ondermandaat en geeft de aan hem verstrekte volmacht 
en machtiging door overeenkomstig bijlage I die onderdeel vormt van dit besluit, aan de 
functionarissen die de daarin vermelde functies uitoefenen voor de daarin vermelde 
bevoegdheden onder de daarin vermelde voorwaarden. 
 
Artikel 3 
Ten aanzien van een in bijlage I genoemde bevoegdheid is de daarachter genoemde functie het 
laagste niveau, waarop die bevoegdheid wordt uitgeoefend. 
 
Artikel 4 
Indien de uitoefening van een bevoegdheid betrekking heeft op een aangelegenheid waarbij de 
gemandateerde, gevolmachtigde of gemachtigde een direct of indirect persoonlijk belang heeft, 
wordt de bevoegdheid uitgeoefend op het naastgelegen hogere niveau. 
 
Artikel 5 
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging sector 
Concerncontrol 2016. 
 
Artikel 6 
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal 
blad waarin het is geplaatst. 
 
 
Haarlem, 19 november 2015 
 
De provinciesecretaris van Noord-Holland, 
 
 
G.E.A. van Craaikamp 
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Bijlage 1 als genoemd in artikel 2 van het Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging 
sector Concerncontrol 2016 
 
 

 A. DE HIERONDER 
VERMELDE 
BEVOEGDHEID: 
 

B. WORDT NAMENS 
GEDEPUTEERDE 
STATEN/DE 
COMMISSARIS DER 
KONING UITGEOEFEND 
DOOR: 

C. ONDER DE VOLGENDE 
VOORWAARDE(N): 
 

1. Bestuursrechtelijke besluiten en correspondentie en overige contacten 
Nb: de ondertekening van de brief geschiedt namens Gedeputeerde staten! 

1.1. Besluiten/handelingen 
tot het sturen van een 
ontvangstbevestiging of 
het doorzenden van 
ingezonden stukken 

Medewerker   

1.2. Verzending van 
uitnodigingen en 
agenda’s voor ambtelijk 
overleg met andere 
bestuursorganen 

Medewerker   

1.3. Besluiten, mededelingen 
en overige 
correspondentie van 
eenvoudige of 
procedurele aard 

Concerncontroller  

2. Bevoegdheden aangaan privaatrechtelijke rechtshandelingen 
Nb: de ondertekening van de brief & contract geschiedt namens Commissaris van de 

Koning! 
2.1 Het uitbrengen van een 

offerteaanvraag  (= 
uitschrijven van een 
aanbesteding). 

Concerncontroller  

2.2. Het nemen van besluit 
tot opdrachtverlening / 
gunning; het aangaan 
van contracten 

Concerncontroller Tot een bedrag van 
maximaal € 12.500,- 

2.3. Het afwijzen van niet- 
geselecteerde 
inschrijvers van een 
aanbestedingsprocedure 

Concerncontroller  

2.4. Het nemen van een 
besluit tot meer- of 
minderwerk bij een 
verleende opdracht/ 
gunning 

Concerncontroller Tot maximaal 50% van het 
bedrag van de 
oorspronkelijke opdracht 

2.5. Besluiten tot en het 
aangaan van overige 
privaatrechtelijke 
rechtshandelingen 
niet zijnde beslissingen 
over 
aanbesteding en inkoop 
van levering van 
diensten 

Concerncontroller Tot een bedrag van 
maximaal € 12.500,- 
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Uitgegeven op 11 december 2015 

 

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 

 

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris. 


