
¥ 
Memo (IR13.0260) 

 

Datum: 12 augustus 2013 

Aan: Commissie Bestuur en Middelen en gemeenteraad  

Van: Frans Hoogervorst, raadsgriffie 

Onderwerp: Initiatiefvoorstel Helder Onafhankelijk! over benoeming mevrouw H. Mooijman tot commissielid 

 

 

 

Op 7 augustus 2013 heeft de fractie van Helder Onafhankelijk! een initiatiefvoorstel ingediend tot het 

benoemen van mevrouw H. Mooijman tot commissielid namens de fractie van Helder Onafhankelijk! 

 

Met betrekking tot en in aanvulling op dit voorstel geef ik hierbij als achtergrondinformatie en ter toelichting 

op het juridische kader van de besluitvorming de onderstaande punten weer: 

 

1. het benoemen van commissieleden is geregeld in artikel 82 Gemeentewet en nader gekaderd in 

 artikel 4 van de Verordening op de raadscommissies 2010; 

 

2. de benoeming van mevrouw Mooijman is op basis van de Gemeentewet mogelijk; 

 

3. de benoeming is op basis van de Verordening echter niet mogelijk. De raad heeft ervoor gekozen 

 de ruime benoemingsmogelijkheden die de Gemeentewet biedt in te kaderen en (onder meer) te 

 bepalen dat alleen díe personen commissielid kunnen worden voor een fractie als ze ook op de 

 kandidatenlijst van diezelfde fractie hebben gestaan; 

 

4. hiervan is geen sprake. Mevrouw Mooijman heeft op de kandidatenlijst van de fractie van de 

 Stadspartij Den Helder gestaan, en dus (uiteraard) niet op de lijst van Helder Onafhankelijk!; 

 

5. in zijn besluitvorming van 17 december 2012 heeft de raad besloten eenmalig af te wijken van de 

 verordening bij de benoeming van mevrouw C. van Driesten tot commissielid namens de fractie 

 van de Vrije Socialisten (zij stond immers op de lijst van de SP); 

 

6. de motivering om destijds van de verordening af te wijken was dat het in het nieuwe 

 vergadersysteem van wezenlijk belang is de drie commissies te kunnen bemensen, omdat het 

 college in de raad niet meer kan worden bevraagd. De fractie van de VS telde maar twee 

 personen. Hiervan bekleedt ook nog een persoon met regelmaat de rol van commissievoorzitter. 

 Een belangrijke overweging was dat de nieuwe werkwijze werd ingevoerd nadat de fractie van de 

 VS zich afsplitste. De fractie kon deze omstandigheid dus niet meewegen in haar overwegingen 

 om zich af te splitsen; 

 

7. de raad heeft toen op grond van het raadsvoorstel gesteld dat het genomen besluit geen 

 precedentwerking heeft, omdat fracties  die zich ná de veranderde vergadersystematiek afsplitsen, 

 het gevolg van het niet kunnen inzetten  van commissieleden in hun overwegingen tot afsplitsen 

 kunnen meenemen; 

 

8. thans verzoekt de fractie van Helder Onafhankelijk! via haar initiatiefvoorstel de raad wederom af 

 te wijken van de verordening; 

 

9. de raad dient hierover te besluiten en de commissie Bestuur en Middelen dient de raad over het 

 voorstel te adviseren.  

        


