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Samenvatting 
Met deze nota leggen wij (onder)mandaat vast en verlenen wij volmacht aan de voorzitter 
van de Rekenkamercommissie (RKC) en de ambtelijk secretaris voor wat betreft het 
aangaan van overeenkomsten, een en ander uitsluitend voor zover het aangelegenheden 
van de RKC betreft en past binnen het door de raad beschikbaar gestelde budget. 

Inleiding 
De RKC is een onafhankelijk adviesorgaan binnen de gemeentelijke organisatie. De RKC is 
door de gemeenteraad ingesteld krachtens artikel 81 oa Gemeentewet. Het functioneren van 
de RKC is geregeld in de Verordening rekenkamercommissie Gemeente Haarlemmermeer 
uit 2012. De RKC adviseert de gemeenteraad. 
Het college van burgemeester en wethouders is op grond van artikel 160 Gemeentewet 
bevoegd om voor de gemeente te besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen. 
De gemeente wordt bij het daadwerkelijk verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen 
als rechtspersoon op grond van artikel 171 Gemeentewet vertegenwoordigd door de 
burgemeester. De onderzoekstaak en onafhankelijkheid van de RKC vergen dat zij bevoegd 
is om (zelfstandig) overeenkomsten te sluiten met externe deskundigen. Daartoe dient 
mandaat en volmacht te worden verleend aan de voorzitter van de RKC. 
Vanuit praktische overwegingen is het gewenst dat de voorzitter van de RKC de ambtelijk 
secretaris van de RKC ondermandaat kan verlenen. Het ondermandaat komt te vervallen op 
het moment dat de voorzitter het ondermandaat intrekt of het mandaat van de voorzitter 
komt te vervallen. 

De bevoegdheid tot het aangaan van overeenkomsten kan middels mandaat (college) en 
volmacht (burgemeester) worden toegekend aan de voorzitter van de RKC. De volgende 
punten zijn daarbij van belang: 
1. bij mandaatverlening aan een persoon (voorzitter RKC) die niet werkzaam is onder 

verantwoordelijkheid van de mandaatgever (het college) moet de gemandateerde 
hiermee instemmen (artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht). Ook degene 
onder wiens verantwoordelijkheid hij werkt moet instemmen. In het geval van de RKC is 
sprake van een onafhankelijke commissie die de gemeenteraad ondersteunt bij haar 
controlerende taak en die onderzoekt of het gemeentelijke beleid goed is uitgevoerd en 
het gewenste effect heeft gehad. Van de voorzitter kan niet gezegd worden dat hij onder 
verantwoordelijkheid van de raad, het college noch de RKC zelf functioneert. In dit geval 
is alleen instemming van de voorzitter zelf nodig; 
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2. het mandaat dient schriftelijk te worden verleend (artikel 10:5 van de Algemene wet 
bestuursrecht); 

3. de burgemeester dient afzonderlijk volmacht te verlenen (artikel 171 Gemeentewet) aan 
de voorzitter van de RKC om hem te mogen vertegenwoordigen bij het aangaan van 
overeenkomsten. Ook wordt vanuit praktische overwegingen volmacht verleend aan de 
ambtelijk secretaris; 

4. als kader voor de bevoegdheid dient het door de raad aan de RKC toegekende budget. 

Middelen 

Aan de mandaat- en volmachtverlening zijn geen extra kosten verbonden. 

Juridische aspecten 
In de Verordening rekenkamercommissie Gemeente Haarlemmermeer is geregeld (artikel 8) 
dat de RKC bevoegd is uitgaven te doen binnen het bij de begroting beschikbaar gesteld 
budget. Het gemeentelijke aanbestedingsbeleid is van toepassing op de overeenkomsten 
die de RKC aangaat. 
In- en externe communicatie 
Het mandaat moet bekend gemaakt worden in de zin van artikel 3:42 van de Algemene wet 
bestuursrecht. Dit betreft de inwerkingtreding, door publicatie op de gebruikelijke wijze. 
Het besluit wordt verwerkt in het Mandaatbesluit gemeente Haarlemmermeer. 
Besluit 
Het college en de burgemeester, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft, hebben 
besloten om: 
1. onder voorbehoud van instemming door de voorzitter van de RKC mandaat te verlenen 

aan de voorzitter van de RKC tot het aangaan van overeenkomsten, een en ander 
uitsluitend voor zover het aangelegenheden van de RKC betreft en past binnen het door 
de raad beschikbaar gestelde budget; 

2. ondermandaat toe te staan ten aanzien van de ambtelijk secretaris van de RKC onder de 
navolgende voorwaarde dat het ondermandaat komt te vervallen op het moment dat de 
voorzitter het ondermandaat intrekt of het mandaat van de voorzitter komt te vervallen; 

3. volmacht te verlenen aan de voorzitter van de RKC en bij diens afwezigheid aan de 
ambtelijk secretaris van de RKC om de burgemeester te vertegenwoordigen bij het 
aangaan van overeenkomsten bij aangelegenheden die de RKC betreffen; 

4. deze nota ter informatie te zenden aan de raad. 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
namens dezen, 
de portefoMiillehouder, 

Burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer, 

drs. Th. 


