
WD Den Helder 

AMENDEMENT nr.: .22~1 

datum raadsvergadering: 

Amendement 
inzake het behouden van de huidige tekst van artikel 37 RvO 

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 24 september 2018; 

gelet op het raadsvoorstel nummer RV018.0086 van het presidium van Den Helder van 9 juli 2018 
inzake het vaststellen van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden 
van de gemeenteraad van Den Helder 2018; 

besluit: 

het ontwerpbesluit (RB18.0069), met daarin het nieuwe Reglement van orde voor de vergaderingen 
en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Den Helder 2018, te wijzigen als volgt: 

Het 3e lid van artikel 37 wordt vervangen door de onderdelen 3 en 4 van het huidige artikel 37 
in het RvO 2015: 

3. De verlangde inlichtingen worden mondeling of schriftelijk in de eerstvolgende of in 
de daarop volgende vergadering gegeven. 
4. De gestelde vragen en het antwoord vormen een agendapunt voor de vergadering, 
waarin de antwoorden zullen worden gegeven. 

Rogier Bruin 

Toelichting 
Door dit amen em ent wordt artikel 37 niet gewijzigd en blijft de huidige tekst van deze bepaling behouden. 
De onderdelen 3 en 4 van artikel 37 in het huidige RvO 2015 luiden nu nog als volgt: 

3. De verlangde inlichtingen worden mondeling of schriftelijk in de eerstvolgende of in de daarop volgende 
vergadering gegeven. 
4. De gestelde vragen en het antwoord vormen een agendapunt voor de vergadering, waarin de antwoorden 
zullen worden gegeven. 

In het voornoemde raadsvoorstel wordt voorgesteld deze 2 onderdelen te vervangen door 1 nieuw 3• lid dat 
zou moeten komen te luiden: 

3. De verlangde inlichtingen worden zo spoedig mogelijk aan de raad verschaft, in ieder geval binnen 4 weken 
nadat het verzoek is ingediend. 

Daarmee wordt deze bepaling over het verstrekken van inlichtingen in feite gelijk aan artikel 36, dat gaat over 
het indienen van schriftelijke vragen. De huidige tekst van de onderdelen 3 en 4 van artikel 37 maakt deze 
bepaling wezenlijk anders. Als deze bepaling wordt gewijzigd conform het raadsvoorstel geeft de raad in feite 
een instrument uit handen dat van toegevoegde waarde zou kunnen zijn. Vandaar dat in dit amendement 
wordt voorgesteld om gewoon de huidige tekst van artikel 37 te behouden. 


