Ondervolmachten en –machtigingen directie Beheer en Uitvoering (B&U)
Op grond van het Vertegenwoordigingsbesluit Provincie en Commissaris van de Koningin
Noord-Holland 2007 geef ik hierbij aan de hierna genoemde functionarissen in mijn directie
ondervolmacht en –machtiging voor het verrichten van de hierna vermelde privaatrechtelijke
rechtshandelingen.
Deze lijst behoort bij de ondermandaatlijst van mijn directie. De daarin opgenomen
bedragentabel is op de ondervolmachten- en ondermachtigingenlijst eveneens van
toepassing.
Deze ondervolmachtlijst treedt in werking één dag na de datum van uitgifte van het
Provinciaal blad waarin bovengenoemd Vertegenwoordigingsbesluit en het Algemeen
mandaatbesluit augustus 2007 zijn geplaatst.
de directeur Beheer en Uitvoering
…………………………………………. (handtekening)
ing. D.A. Jonkers
………………………………….. (datum)

de hieronder vermelde bevoegdheid

wordt namens de CvdK en t.b.v. de
provincie uitgeoefend door

§ 1 privaatrechtelijke rechtshandelingen voorzover niet geregeld in § 2 en § 3
1. het ondertekenen van contracten (tot max.
€ 12.500)

unitmanager

2. het verlenen van opdracht tot het uitvoeren
van onderzoek en sanering Wbb (tot max.
€ 12.500)

programmamanager

3. het sluiten van overeenkomsten in
bodemsaneringszaken tot afkoop van
onderzoeks- of saneringsplicht alsmede
het sluiten van
cofinancieringsovereenkomsten (tot max.
€ 12.500)

programmamanager

4. het nemen van verhaal op de
zekerheidstelling stortplaatshouder o.g.v.
art 15.46 Wet Milieubeheer

sectormanager

§ 2 privaatrechtelijke rechtshandelingen ihkv inkoop en aanbesteding
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Inwinnen van externe adviezen t.b.v.
het opstellen en uitwerken van een
plan, een Programma van Eisen en
een bestek
Het uitbrengen van een
offerteaanvraag (= het uitschrijven van
een aanbesteding)
De gunning
Het aangaan van contracten (=
verstrekken van een opdracht)
Opdracht geven tot meer- of
minderwerk
Het uitbrengen van offertes aan derden
Het indienen van declaraties voor
verrichte leveringen en diensten bij
derden

Projectleider

medewerker ACR (schaal 11 of hoger)

projectleider
projectleider
projectleider
unitmanager en programmamanager
unitmanager en programmamanager

§ 3 Aan- en verkopen van grond, (ver)huur en (ver)pachtovereenkomsten
1. Het ondertekenen van overeenkomsten
met betrekking tot de aan- en verkoop van
onroerend goed en het vestigen van
zakelijke rechten
2. Het financieel afwikkelen van
overeenkomsten met betrekking tot de
aan- en verkoop van onroerend goed en
het vestigen van zakelijke rechten
3. het sluiten van huur-, pacht-, en overige
gebruiksovereenkomsten
4. het verzoeken om rectificatie in akten
5. het doen van opgaven/jaarlijkse aangiften
inzake gemeentelijke en
waterschapsheffingen voor provinciale
eigendommen
6. het tekenen van grondgebruikverklaringen
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