
Besluit van de secretaris van de provincie Utrecht van 5 november nr 80EE3570, tot 
vaststelling van het Mandaatbesluit secretaris 
 
 
De secretaris: 
 
Gelet op artikel 14 en 15 van het Organisatiebesluit provincie Utrecht 2004 (hierna: 
Organisatiebesluit); 
 
Overwegende dat het gewenst is het Mandaatbesluit secretaris te actualiseren voor het onderdeel 
klachtenprocedure aanbestedingen; 
 
 
 
Besluit: 
 
 
Artikel 1 
Het Mandaatbesluit secretaris wordt als volgt gewijzigd: 
 
 
A 
 
In bijlage 1 bij het Mandaatbesluit secretaris wordt een nieuw onderdeel  74a ingevoegd, luidende: 
 

74a Het beslissen op klachten als bedoeld in 
de Klachtenprocedure aanbestedingen 
provincie Utrecht 2013 

 

Beslissen op ontvankelijkheid klacht Medewerker, aangewezen als Voorzitter 
Klachtenmeldpunt Aanbestedingen provincie 
Utrecht (artikel 3, derde lid, Klachtenprocedure) 

Beslissen op gegrondheid klacht  

- aanbesteding tot €125.000 Teamleider / voorzitter OR 

- aanbesteding tot €200.000 Afdelingsmanager / projectleider/ 
programmamanager 

- aanbesteding vanaf €200.000 Directeur / opdrachtgever 

 
 
B 
 
Artikel 2, onder d, laatste volzin, komt als volgt te luiden: 
Ten aanzien van de bevoegdheden zoals opgenomen in bijlage 1, onderdelen 74, 74a en 76, worden 
de bevoegdheden van de externe functionaris, ongeacht de functie die wordt vervuld, begrensd als 
ware hij een teamleider. 
 
 
Artikel 2 
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van het provinciaal blad waarin het 
wordt geplaatst.  
 
 
 
H. Goedhart, secretaris 
 
 
 
 
 



Toelichting 
 
Deze wijziging strekt ertoe de Klachtenprocedure aanbestedingen provincie Utrecht 2013 in het 
Mandaatbesluit secretaris te verwerken.  
 
Op grond van artikel 1 van dit besluit: 
- wordt de medewerker die door de secretaris als voorzitter van het Klachtenmeldpunt 
Aanbestedingen is aangewezen, bevoegd tot het beslissen op de ontvankelijkheid van een ingekomen 
klacht, en  
- wordt de functionaris die reeds mandaat heeft voor de gunning van een opdracht, tevens bevoegd 
tot het beslissen op de gegrondheid van daarmee samenhangende klachten.   
 
Op grond van artikel 2 gaat het bestaande beperkte mandaat voor externe functionarissen ook voor 
de klachtenbehandeling in het kader van aanbestedingen gelden (onderdeel 74a).  
Een externe functionaris is slechts bevoegd tot het gunnen van een opdracht tot het niveau van 
teamleider; de bevoegdheid tot de beslissing op klachten wordt daaraan gekoppeld.  


