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Gedeputeerde Staten van Limburg, 
 
maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij in hun 
vergadering van 25 juni 2013 hebben vastgesteld: 
 
Vervangingsregeling clustermanagers, programmamanagers en projectmanagers 
 
Artikel 1 definities 
In het kader van deze vervangingsregeling wordt verstaan onder: 
a. Het college: het college van Gedeputeerde Staten van Limburg; 
b. De directie: de secretaris/algemeen directeur en de directeuren als bedoeld in de artikelen 1, 3 en 6 

van het Directiestatuut Provincie Limburg; 
c. De clustermanagers: de clustermanagers zoals bedoeld in het rapport ‘Een procesgerichte organisatie 

voor een toekomstvast Limburg’ d.d. 5 juli 2011 en de ‘Sturingsfilosofie een procesgerichte organisatie 
voor een toekomstvast Limburg’ d.d. 16 januari 2012; 

d. De programmamanagers en projectmanagers: programma- en projectmanagers zoals bedoeld in het 
rapport ‘Een procesgerichte organisatie voor een toekomstvast Limburg’ d.d. 5 juli 2011 en de 
‘Sturingsfilosofie een procesgerichte organisatie voor een toekomstvast Limburg’ d.d. 16 januari 2012. 

 
Artikel 2 Aanwijzing plaatsvervangers clustermanagers 
1. Een clustermanager draagt zorg voor een adequate vervanging bij zijn afwezigheid. 
2. Hij wijst daartoe schriftelijk een eerste en een tweede plaatsvervanger aan. 
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3. Een clustermanager kan als zijn plaatsvervanger uitsluitend andere clustermanagers en binnen zijn 
cluster werkzame adjunct-clustermanagers, teammanagers en senioren aanwijzen. Met toestemming 
van de directie kan in uitzonderlijke situaties hiervan worden afgeweken. 

4. Van de aanwijzing van plaatsvervangende clustermanagers, alsmede van hun parafen, wordt een 
registratie bijgehouden. 

 
Artikel 3 Bevoegdheden 
1. De eerste plaatsvervangend clustermanager is bevoegd de taken en verantwoordelijkheden van de 

clustermanager uit te oefenen bij diens afwezigheid; de tweede plaatsvervangend clustermanager is 
daartoe bevoegd bij afwezigheid van zowel de clustermanager als de eerste plaatsvervanger. 

2. De clustermanager kan beperkingen stellen aan de uitoefening van zijn taken en 
verantwoordelijkheden door de eerste en de tweede plaatsvervangend clustermanager.  

 
Artikel 4 Aanwezigheid 
1. De clustermanager draagt er zoveel mogelijk zorg voor dat bij zijn afwezigheid de eerste 

plaatsvervanger aanwezig is. 
2. Indien behalve de clustermanager ook de eerste plaatsvervangend clustermanager afwezig is, is de 

tweede plaatsvervangend clustermanager aanwezig. 
 
Artikel 5 plaatsvervanging programmamanagers en projectmanagers 
1. Programmamanagers en projectmanagers worden bij afwezigheid vervangen door de clustermanager 

Ontwikkeling. 
2. De adjunct clustermanager Ontwikkeling vervangt programmamanagers en projectmanagers als ook 

de clustermanager Ontwikkeling afwezig is. 
3. De clustermanager Ontwikkeling is bevoegd de taken en verantwoordelijkheden van de 

programmamanager en projectmanager uit te oefenen bij diens afwezigheid; de adjunct 
clustermanager Ontwikkeling is daartoe bevoegd bij afwezigheid van zowel de 
programmamanager/projectmanager als de clustermanager ontwikkeling. 

 
Artikel 6 Slotbepaling 
1. In gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist de secretaris/algemeen directeur en treft deze zo 

nodig maatregelen. 
2. Deze regeling wordt aangehaald als: Vervangingsregeling clustermanagers, programmamanagers en 

projectmanagers. 
3. De Vervangingsregeling afdelingshoofden en programmamanagers coalitieakkoord  
     d.d. 18 maart 2008 (Prov. Blad 2008, nr. 23) laatstelijk gewijzigd bij besluit van 15 december 2009         
     (Prov. Blad 2009, nr. 86) wordt ingetrokken. 
4. Deze regeling treedt in werking op 1 juli 2013. 
 
 
Gedeputeerde Staten voornoemd, 
drs. Th.J.F.M. Bovens, voorzitter 
 
mr. A.C.J.M. de Kroon, secretaris 
 

 
Uitgegeven, 27 juni 2013 
 
De secretaris, 
 
mr. A.C.J.M. de Kroon 


