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ONDERMANDAAT van de SECTOR Kabinet van de commissaris van 
de Koningin in Noord-Holland, 2007                                
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I. Algemene voorwaarden en beperkingen 
 

Algemeen 
Op grond van het Vertegenwoordigingsbesluit Provincie en commissaris van de Koningin Noord-

Holland 2007 heeft de sectormanager Kabinet en  bij diens afwezigheid zijn plaatsvervanger op grond 

van artikel 5, aanhef en onder a en b, van het Vertegenwoordigingsbesluit provincie en commissaris van 

de Koningin Noord-Holland 2007, mandaat en machtiging voor: 

a. het nemen van besluiten die betrekking hebben op het verlenen van bijstand op grond van de 

Politiewet 1993, de Brandweerwet 1985 en de Wet geneeskundige hulpverlening bij rampen; 

b. het verstrekken van informatie, inwinnen van adviezen en aangaan van bindend overleg; 

 

Op voorstel van de hiervoor genoemde sectormanager geef ik de hierna genoemde bevoegdheden in 

ondermandaat volgens bijgevoegde ondermandaatlijst. 

De verlening van de hierna genoemde ondermandaten gebeurt onder het voorbehoud van 

vaststelling van het Vertegenwoordigingsbesluit Provincie en commissaris van de Koningin 

Noord-Holland 2007. 

 

Dit ondermandaat treedt in werking één dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal blad 

waarin het Vertegenwoordingsbesluit 2007 is geplaatst. 

 

Voorwaarden en beperkingen: 

1. De in de ondermandaatlijst genoemde functies bij de bevoegdheden is het laagste niveau, 

waarop de bevoegdheden namens de commissaris van de Koningin/ provincie kunnen 

worden uitgeoefend. 

 

2. Voor het nemen van een besluit en het aangaan van bindend overleg in situaties van rampen 

of crises wordt de commissaris van de Koningin in Noord-Holland of het Sectorhoofd 

Kabinet of diens plaatsvervanger vooraf telefonisch geraadpleegd. 

 

3. Indien de uitoefening van een bevoegdheid betrekking heeft op een aangelegenheid waarbij 

de gemandateerde een direct of indirect persoonlijk belang heeft, wordt de bevoegdheid 

uitgeoefend op het naastgelegen hogere niveau. 
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II. Ondermandaatlijst 
 

 

Nr. a. de hieronder vermelde bevoegdheid 

tot : 

b. wordt namens de 

commissaris van de 

Koningin/de 

provincie 

uitgeoefend door: 

c. onder de volgende voorwaarde(n): 

    

1. Het nemen van besluiten die 

betrekking hebben op het verlenen van 

bijstand op grond van de Politiewet 

1993, de Brandweerwet 1985 en de Wet 

geneeskundige hulpverlening bij 

rampen. 

Beleidsadviseur C 

Kabinet en 

Medewerker beleid C 

Kabinet 

Na telefonisch consult met de 

commissaris van de Koningin of het 

Sectormanager Kabinet of diens 

plaatsvervanger 

2. Het verstrekken van informatie, 

inwinnen van adviezen, en aangaan 

van bindend overleg. 

Beleidsadviseur C 

Kabinet 

Het aangaan van bindend overleg in 

situaties van rampen of crises, na 

telefonisch consult met de commissaris 

van de Koningin of het Sectormanager 

Kabinet of diens plaatsvervanger 

 

 

III Vervangingsregeling gemandateerden binnen de sector Kabinet 

 
Aan de verleende ondermandaten heb ik de volgende plaatsvervangingsregeling verbonden: 

 

� De ondergemandateerde medewerkers binnen de sector vervangen elkaar.  
 

 
  

 

 

H.C.J.L. Borghouts, commissaris van de Koningin in de Provincie Noord-Holland 

 

 

………………………………      (handtekening) 

 

………………………………       (datum) 

 

 

 

Goedgekeurd door de commissaris van de Koningin  op . ……………………….., nr……………………….. 
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