
  

Provinciaal blad van Noord-Brabant 
 

ISSN: 0920-1408 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderwerp 

Besluit instelling Deskundigencommissie OPZuid 2014 - 2020 

 

 

 

 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant in hun hoedanigheid als 
managementautoriteit voor het Operationeel Programma EFRO Zuid-
Nederland 2014 – 2020 

 

Nummer 

42/15 

Bijlage(n) 

- 

 

Gelet op artikel 3:5 van de Algemene wet bestuursrecht; 

 

Overwegende dat artikel 82 van de Provinciewet van overeenkomstige 

toepassing wordt verklaard; 

 
Overwegende dat Gedeputeerde Staten in hun hoedanigheid als 
Managementautoriteit het wenselijk vinden om zich te laten adviseren over 
subsidieaanvragen als bedoeld in de Subsidieregeling Operationeel 
Programma Zuid-Nederland 2014-2020; 

 

 

Besluiten tot vaststelling van het navolgende:  

 

Artikel 1 Begripsbepalingen 

In dit Reglement wordt verstaan onder: 
a. Deskundigencommissie: adviescommissie als bedoeld in artikel 3:5 

van de Algemene wet bestuursrecht, ingesteld overeenkomstig artikel 
82 van de Provinciewet; 

b. Managementautoriteit: Managementautoriteit  voor het 
Operationeel Programma EFRO Zuid-Nederland 2014 – 2020; 

c. operationeel programma: Operationeel Programma Zuid-Nederland 
2014 – 2020 zoals goedgekeurd door de Europese Commissie op 
5 december 2014 bij beschikking C(2014)9525;  

d. Stimulus: uitvoeringsorganisatie van de provincie Noord-Brabant; 
e. Subsidieregeling: Subsidieregeling Operationeel Programma Zuid-

Nederland 2014-2020.   
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Artikel 2 Instelling en taak 
1. Er is een Deskundigencommissie. 
2. De Deskundigencommissie heeft tot taak de Managementautoriteit te 

adviseren over subsidieaanvragen als bedoeld in de Subsidieregeling. 

Artikel 3 Samenstelling en benoeming 

1. De Deskundigencommissie bestaat uit twee vaste leden, waaronder de 
voorzitter en een flexibele schil bestaande uit ten hoogste 25 leden die zijn 
geselecteerd op basis van hun deskundigheid. 

2. De Managementautoriteit benoemt de voorzitter en de leden. 
3. De leden worden benoemd voor de duur van ten hoogste drie jaar. 
4. Een lid kan worden herbenoemd. 

 

Artikel 4 Einde lidmaatschap 

1. Het lidmaatschap van Deskundigencommissie eindigt: 

a. op de datum waarop de eindafrekening en eindverantwoording van het 

operationeel programma door de Europese Commissie wordt 

goedgekeurd;    

b. bij tussentijdse beëindiging van het operationeel programma, op de 

dag waarop de werkzaamheden van het Comité van Toezicht in het 

kader van het operationeel programma zijn afgerond; 

c. bij het overlijden van het lid. 

2. De Managementautoriteit verleent een lid ontslag indien het vertrouwen in 

het lid door de Managementautoriteit is opgezegd. 

 

Artikel 5 Secretariaat 

1. De Managementautoriteit wijst een secretaris aan, respectievelijk een 

plaatsvervangend secretaris. 

2. De secretaris is belast met de voorbereiding en coördinatie van de 

vergaderingen. 

3. De secretaris woont de vergaderingen van de Deskundigencommissie bij.   

 

Artikel 6 Vergaderingen 

1. De vergaderingen van de Deskundigencommissie zijn niet openbaar. 

2. Aan de vergaderingen nemen de twee vaste leden deel en minimaal drie en 

ten hoogste negen leden uit de flexibele schil op basis van hun 

deskundigheid. 

3. De samenstelling van de Deskundigencommissie wordt per vergadering  

door de vaste leden bepaald afhankelijk van de vereiste deskundigheid in 

relatie tot de te behandelen subsidieaanvragen.  

4. Naast de leden nemen een of meer vertegenwoordigers van Stimulus deel 

aan de vergadering. 
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Artikel 7 Stemverdeling 

1. De leden hebben stemrecht. 

2. De vertegenwoordigers, bedoeld in artikel 6, vierde lid, hebben geen 

stemrecht. 

 

 

Artikel 8 Vergoeding 

1. De leden van de Deskundigencommissie, bedoeld in artikel 3, eerste lid, 

ontvangen een vergoeding van € 1.000 inclusief onkostenvergoeding en 
exclusief reiskosten en exclusief BTW voor het bijwonen en voorbereiden 

van een vergadering. 

2. Tot bewijs van aanwezigheid strekt: 

a. de getekende presentielijst van de vergadering van de 

Deskundigencommissie; 

b. het verslag van de vergadering van de Deskundigencommissie. 

 

Artikel 9 Onafhankelijkheid en geheimhouding  

1. De leden van de Deskundigencommissie stemmen onafhankelijk en zonder 

last of ruggespraak. 

2. Aan de leden en alle andere aanwezigen bij een vergadering van de 

Deskundigencommissie wordt geheimhouding opgelegd ten aanzien van 

het besprokene tijdens de vergadering. 

3. De in het kader van een vergadering toegezonden stukken zijn 

vertrouwelijk.  

 

Artikel 10 Reglement van Orde 

De Deskundigencommissie stelt zijn eigen Reglement van Orde vast. 

 

Artikel 11 Archiefbescheiden 

De bescheiden van de Deskundigencommissie worden na beëindiging van de 

werkzaamheden van de Deskundigencommissie in het archief van de provincie 

Noord-Brabant opgenomen. 

 

Artikel 12 Inwerkingtreding  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte 

van het Provinciaal Blad van de provincie Noord-Brabant waarin zij wordt 

geplaatst. 

 

Artikel 13 Citeertitel 

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit instelling Deskundigencommissie 

OPZuid 2014 -2020. 
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Kenmerk: 3800984 

Uitgegeven, 3 april 2015 

De secretaris van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

mw. ir. A.M. Burger. 

 

’s-Hertogenbosch, 31 maart 2015 

Gedeputeerde Staten voornoemd, 

 

 
de voorzitter de secretaris 
prof. dr. W.B.H.J. van de Donk mw. ir. A.M. Burger 
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