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Machtigings- en mandaatbesluit Uitvoeringsconvenant opdrachtgeverschap doelgroepenvervoer Zuid-
Kennemerland-Haarlemmermeer-IJmond 
 
Het college van burgemeester en wethouders alsmede de burgemeester van de gemeente Haarlem 
Ieder voor wat betreft hun bevoegdheden 
 
Gelet op artikel 160, eerste lid en artikel 171 van de Gemeentewet en afdeling 10.1.1. van de 
Algemene wet bestuursrecht, 
 
Overwegende: 
 
dat de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, 
Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede Velsen en Zandvoort (hierna: de gemeenten) sinds 1 
januari 2017 gezamenlijk opdrachtgever zijn voor het regionaal georganiseerde doelgroepenvervoer 
onder de naam Regiorijder; 
 
dat genoemde gemeenten met ingang van 1 augustus 2018 het Uitvoeringsconvenant 
Opdrachtgeverschap Doelgroepenvervoer (hierna: uitvoeringsconvenant) zijn aangegaan ten behoeve 
van dit opdrachtgeverschap; 
 
dat het uitvoeringsconvenant voorziet in de oprichting van een Regionaal Contractmanagement Team 
(RCT); 
 
dat het RCT zich bezighoudt met de uitvoering van regionale taken op gebied van doelgroepenvervoer; 
 
dat de gemeente Haarlemmermeer namens de gemeenten optreedt als ambtelijk opdrachtgever van 
het RCT en penvoerder; 
 
dat het RCT bestaat uit een netwerkregisseur, en contractmanager, een financieel adviseur, een 
communicatie adviseur en een ondersteuner; 
 
 
Besluit: 
 
Het college van de gemeente Haarlemmermeer mandaat, volmacht en machtiging te verlenen met de 
bevoegdheid tot ondermandatering en afgeleide volmacht en machtiging voor het uitoefenen van 
onderstaande bevoegdheden.  
 

Bevoegdheid Voorwaarden Mandaat/volmacht/
machtiging aan 

Ondermandaat/ 
afgeleide volmacht/ 
machtiging aan 

Het optreden als ambtelijk 
opdrachtgever en 
penvoerder namens de 
gemeenten 

Binnen de kaders van 
het uitvoerings-
convenant. 
 
 

Het college van de 
gemeente 
Haarlemmermeer 

Algemeen directeur en 
clustermanager 
Maatschappelijke 
Ondersteuning & Zorg 
(MOZ) van de  
gemeente 
Haarlemmermeer 

Werving, selectie en het 
aanstellen/contracteren van 
het personeel van de RCT 

Binnen de kaders van 
het 
uitvoeringsconvenant. 
 
 

Het college en de 
burgemeester van 
de gemeente 
Haarlemmermeer 

Algemeen directeur en  
clustermanager MOZ 
gemeente 
Haarlemmermeer 

Besluiten tot extra inzet 
intern/extern personeel 

Binnen de kaders van 
het uitvoerings-
convenant. Na overleg 
met de regionale 
adviesgroep. 

Het college van de 
gemeente 
Haarlemmermeer 

Algemeen directeur en  
clustermanager MOZ 
gemeente 
Haarlemmermeer 
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Regie op de uitvoering van 
sociaal recreatief vervoer 

Binnen de kaders van 
de door de gemeenten 
individueel afgesloten 
contracten. 
Ingebrekestellin- 
gen en voeren van 
gerechtelijke 
procedures zijn 
uitgesloten 

Het college van de 
gemeente 
Haarlemmermeer 

Netwerkregisseur RCT 

Regie op de uitvoering van 
het leerlingenvervoer 

Binnen de kaders van 
de door de gemeenten 
individueel afgesloten 
contracten. 
Ingebrekestellingen en 
voeren van 
gerechtelijke 
procedures zijn 
uitgesloten 

Het college van de 
gemeente 
Haarlemmermeer 

Netwerkregisseur RCT 

Voeren van correspondentie M.u.v. besluiten in de 
zin van artikel 1:3 Awb 

Het college van de 
gemeente 
Haarlemmermeer 

Medewerkers RCT 

Onderhandelen met 
vervoerders over aanpassing 
contracten/opdrachten voor 
evt. extra werkzaamheden 
buiten de contracten 

Na advies van de 
regionale adviesgroep 

Het college van de 
gemeente 
Haarlemmermeer 

Netwerkregisseur en 
contractmanager RCT 

Alle feitelijke handelingen die 
samenhangen met het 
contractbeheer en -
management 

 Het college van de 
gemeente 
Haarlemmermeer  

Contractmanager RCT 

Het adviseren over de 
afhandeling van ingediende 
(schade)claims. 

 Het college van de 
gemeente 
Haarlemmermeer 

Netwerkregisseur en 
contractmanager RCT 

 
 
Haarlem, 2019 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 

De secretaris              De burgemeester 

 

 

…………………  …………………… 

 

   

 

 

Voor instemming het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 

De secretaris              De burgemeester 

 

 

…………………  …………………… 

 

C. Brugman   O. Hoes 

 

 

 


