Initiatiefvoorstel tot het benoemen van twee commissieleden voor
de fractie Vermooten (RVO14.0153).

Gevraagd besluit:
mevrouw H. Mooijman en de heer M. Ram t e benoemen t o t commissielid ten behoeve van
de fractie Vermooten.
Publiekssamenvatting
Mevrouw Mooijman en de heer Ram waren namens de fractie van Helder Onafhankelijk!
fractie-assistent en commissielid. Raadslid M. Vermooten heeft zich eerder dit jaar
afgesplitst van de fractie van Helder Onafhankelijk! en is verder gegaan als fractie
Vermooten. Ook mevrouw Mooijman en de heer Ram hebben de fractie van Helder
Onafhankelijk! verlaten. Thans vraagt de fractie Vermooten de raad mevrouw Mooijman en
de heer Ram te benoemen t o t commissielid ten behoeve van de fractie Vermooten.
Inleiding
Eerder dit jaar splitste het raadslid Vermooten zich af van de fractie van Helder
Onafhankelijk! en ging verder als fractie Vermooten. De fractie Vermooten wil nu mevrouw
Mooijman en de heer Ram door de raad laten benoemen tot commissielid ten behoeve van
de fractie Vermooten. Zij waren eerder fractie-assistent en commissielid voor de fractie van
Helder Onafhankelijk! en hebben zich ook afgesplitst van deze fractie.
Beoogd maatschappelijk resultaat
De achterban van de fractie Vermooten op een adequate manier kunnen
vertegenwoordigen binnen het vergadersysteem.
Kader
Artikel 4 van de Verordening op de raadscommissies 2010 en artikel 82 van de
Gemeentewet.
Argumenten
Op basis van de Verordening op de raadscommissies 2010 dient een commissielid op de
kandidatenlijst te hebben gestaan van de fractie waarvoor hij/zij in de commissie zitting
neemt. Mevrouw Mooijman en de heer Ram stonden op lijst van Helder Onafhankelijk! en
voldoen dus niet aan deze eis.

Conform de Gemeentewet dient iedere raadsfractie echter in de gelegenheid te worden
gesteld om het democratisch recht te kunnen uitvoeren. Dit impliceert dat iedere
raadsfractie recht heeft op ondersteuning om volledig haar politieke werk te kunnen
verrichten.
Met de huidige werkwijze van de raad en de commissies kan niet de behandeling van alle
voorstellen worden bijgewoond door een eenmansfractie in de parallel gehouden
commissievergaderingen wegens de beperkte personele capaciteit van de fractie. Hierdoor
is het niet mogelijk over elk voorstel het college van burgemeester en wethouders te
bevragen. In de raadsvergadering wordt in beginsel niet meer met het college van gedachten
gewisseld, dus daar kan het niet vertegenwoordigd zijn van commissievergaderingen niet
worden 'gerepareerd' door een fractie. Een goede inbreng is echter wel van belang voor een
goede en voldragen besluitvorming. Met het benoemen van twee commissieleden is een en
ander voldoende gewaarborgd.
De Gemeentewet verzet zich niet tegen de voorgestelde benoemingen. De bepaling dat een
commissielid op de lijst moet hebben gestaan van de raadsfractie die hij vertegenwoordigt,
heeft de raad zelf vastgelegd in de Verordening op de raadscommissies 2010. Van deze
bepaling dient de raad bij dit besluit af te wijken. Eventueel dient de verordening te worden
aangepast.
Maatschappelijk draagvlak
Iedere partij dient een volwaardige rol te kunnen vervullen bij de behandeling van
raadsvoorstellen. Het initiatiefvoorstel is niet referendabel omdat het de benoeming van
personen betreft (in artikel 2, lid i, Referendumverordening 2012 genoemde
uitzonderingsgrond).
Financiële consequenties
Mevrouw Mooijman en de heer Ram ontvangen presentiegelden voor hun aanwezigheid in
commissievergaderingen.
Communicatie
Geen bijzonderheden.
Realisatie
De raad wijkt bij een positief besluit af van de bepalingen in de Verordening op de
raadscommissies 2010. Afhankelijk van de inhoudelijke besluitvorming van de raad dient de
verordening te worden aangepast.

Den Helder, 29 september 2014
Namens de fractie Vermooten

M. Vermooten

