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Gevraagd besluit: 
ermee in te stemmen dat door het college aan de Rekenkamercommissie mandaat respectievelijk door de 
burgemeester aan de voorzitter van de Rekenkamercommissie volmacht wordt verleend tot het namens het 
college, in mandaat, besluiten tot respectievelijk verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen voor zover 
het aangelegenheden betreft van de Rekenkamercommissie. 

Publiekssamenvatting 
Alleen het college van burgemeester en wethouders (het college) is bevoegd om voor de gemeente te besluiten 
tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, waaronder het sluiten van overeenkomsten. De 
praktijk van de onderzoekstaak van de Rekenkamercommissie wijst uit dat zij regelmatig overeenkomsten moet 
sluiten om externe deskundigheid aan te trekken. De onafhankelijkheid van de Rekenkamercommissie ten 
opzichte van zowel de gemeenteraad als het college maakt het wenselijk dat de Rekenkamercommissie binnen 
het kader van artikel 5 van de 'Verordening op de rekenkamercommissie 2011' zelfstandig namens het college, 
in mandaat, dergelijke overeenkomsten kan sluiten. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om, voor zover 
van hem afhankelijk, het kader daarvoor te scheppen. 

Inleiding 
De Rekenkamercommissie is een onafhankelijk adviesorgaan binnen de gemeentelijke organisatie. De 
commissie is door de gemeenteraad ingesteld krachtens artikel 81 oa Gemeentewet. Het functioneren van deze 
commissie is geregeld in de door de gemeenteraad vastgestelde 'Verordening op de rekenkamercommissie 
2011'. De Rekenkamercommissie adviseert de gemeenteraad. Jaarlijks bij de begroting stelt de gemeenteraad 
de financiële middelen voor haar functioneren vast. De Rekenkamercommissie is over de besteding van haar 
budget verantwoording schuldig aan de gemeenteraad (artikel 5 van de verordening). 
De Rekenkamercommissie heeft onder de aandacht gebracht dat het voorkomt dat zij in het kader van haar 
werkzaamheden is aangewezen op extern aan te trekken ondersteuning. Om die ondersteuning te kunnen 
werven is het nodig om overeenkomsten te sluiten. De bevoegdheid om tot het aangaan van een overeenkomst 
te besluiten - het is de gemeente als rechtspersoon die de afspraak aangaat - ligt echter bij uitsluiting bij het 
college. Er is daardoor sprake van een formele blokkade voor de Rekenkamercommissie om zelfstandig 
overeenkomsten te kunnen sluiten en de vraag die beantwoord moet worden is of die blokkade kan worden 
opgeheven. 

Beoogd maatschappelijk resultaat 
Het met instemming van de gemeenteraad aan (de voorzitter van) de Rekenkamercommissie verlenen van 
mandaat door het college en volmacht door de burgemeester voor het aangaan van overeenkomsten voor 
zover het aangelegenheden van de Rekenkamercommissie betreft, draagt bij aan een goede wijze van 
functioneren van de Rekenkamercommissie. 
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Kader 
Artikel 10.4 Algemene wet bestuursrecht (Awb) in samenhang met de artikelen 160, lid 1, aanhef en onder e., 
en 171 Gemeentewet en artikel 5 van de Verordening op de Rekenkamercommissie Den Helder 2011. 

Argumenten 
Het college is op grond van artikel 160, lid 1, aanhef en onder e., Gemeentewet bij uitsluiting bevoegd om voor 
de gemeente te besluiten tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, waaronder het sluiten van 
overeenkomsten. De burgemeester sluit bij die besluitvorming aan op grond artikel 171 Gemeentewet: als 
wettelijk vertegenwoordiger van de gemeente maakt hij met zijn ondertekening de privaatrechtelijke 
rechtshandeling definitief. Voor de Rekenkamercommissie is er daardoor sprake van een formele blokkade voor 
het zelfstandig kunnen aangaan van overeenkomsten voor het aantrekken van ondersteuning in het kader van 
de door haar te verrichten onderzoeken. 
Gelet op de duale verhoudingen en de wenselijkheid van onafhankelijk functioneren van de Rekenkamer
commissie ten opzichte van zowel de gemeenteraad als het college, is het zelfstandig kunnen aangaan van de 
betreffende overeenkomsten door de commissie bestuurlijk wenselijk te achten. Het financiële kader voor de 
werkzaamheden van de commissie, waaronder ook de ruimte is begrepen voor het door de commissie inhuren 
van ondersteuning, wordt jaarlijks bij de begroting door de gemeenteraad vastgesteld. Dit kader biedt een 
voldoende begrenzing voor de uitoefening van de aan de Rekenkamercommissie toe te kennen bevoegdheid. 
Landelijk gezien is de toekenning van de bevoegdheid aan een Rekenkamercommissie ook niet uitzonderlijk. 
De genoemde formele blokkade kan worden weggenomen wanneer onder de noemer van artikel 10:4 Awb 
(Mandaat aan niet-ondergeschikten) het college de Rekenkamercommissie mandaat verleent van zijn 
bevoegdheid van artikel 160, lid 1, aanhef en onder e., Gemeentewet en de burgemeester, aanvullend, de 
voorzitter van de Rekenkamercommissie volmacht verleent met betrekking tot zijn vertegenwoordigende 
bevoegdheid van artikel 171 Gemeentewet. Naast de instemming van (de voorzitter van) de 
Rekenkamercommissie met het te verlenen mandaat, is voor de concrete besluitvorming door het college en de 
burgemeester wegens het duale gemeentelijke bestel en het feit dat de Rekenkamercommissie door de raad is 
ingesteld en aan hem verantwoording verschuldigd is, ook de instemming van de gemeenteraad met de in 
mandaat toe te kennen bevoegdheid noodzakelijk. 

Maatschappelijk draagvlak 
Dit is niet onderzocht. Gelet op het duidelijk begrensde financiële kader voor de uitoefening van de bevoegdheid 
draagt het besluit procedureel en inhoudelijk bij aan een vlotte bedrijfsvoering. 

Financiële consequenties 
Het financiële kader is het budget dat de raad jaarlijks voor der werkzaamheden van de Rekenkamercommissie 
vaststelt (artikel 5 van de Verordening op de rekenkamercommissie 2011). 

Communicatie 
Er is sprake van het verlenen van een algemeen mandaat, d.w.z. om het nemen van een bepaalde categorie 
van besluiten. Het concreet door het college en de burgemeester met betrekking tot het te verlenen mandaat te 
nemen besluit dient om in werking te treden openbaar bekend te worden gemaakt. 

Realisatie 
Wanneer de gemeenteraad instemt met het te verlenen mandaat en de volmacht aan de 
Rekenkamercommissie zullen het college en de burgemeester het door hen te nemen mandaatbesluit nemen 
en dat openbaar bekend maken. 
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