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Gevraagd besluit: 
Een voorzitter te benoemen voor de raadscommissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en 
Stadsontwikkeling en -beheer. 

Publiekssamenvatting 
Door de benoeming van de heer D.R. Pastoor tot wethouder is er een vacature van commissievoorzitter 
ontstaan. Het presidium stelt thans voor deze vacature in te vullen. 

Inleiding 
Op grond van artikel 5 van de Verordening op de raadscommissies 2010 heeft uw raad op 6 mei 2014 zes 
personen benoemd voor het voorzitterschap van drie raadscommissies. Door de benoeming van de heer 
Pastoor op 30 juni 2014 tot wethouder is er een vacature van commissievoorzitter ontstaan. 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Het benoemen van voldoende commissievoorzitters zodat de raadscommissies hun taken kunnen uitvoeren. 

Kader 

Artikel 5 van de Verordening op de raadscommissies 2010. 

Argumenten 
Op grond van de Verordening op de raadscommissies 2010 worden zes commissievoorzitters benoemd voor 
drie raadscommissies. In de praktijk wordt een verdeling van twee voorzitters per commissie gemaakt zodat de 
voorzitters per commissie onderling kunnen rouleren. De raad dient de voorzitters uit zijn midden te benoemen. 
De voorzitters krijgen met hun benoeming taken toebedeeld. Deze zijn het leiden van de vergadering, het 
handhaven van de orde, het doen naleven van de Verordening op de raadscommissies 2010 en hetgeen te 
doen wat deze verordening hen opdraagt. De voorzitters maken deel uit van de agendacommissie. 

Maatschappelijk draagvlak 
Er is geen onderzoek gedaan naar het maatschappelijk draagvlak. Het besluit tot het benoemen van de 
commissievoorzitters is niet referendabel. Benoemingen van personen zijn namelijk uitgesloten in artikel 2, lid i, 
van de Referendumverordening 2012. 

Financiële consequenties 
De benoemde commissievoorzitter krijgt een training in het voorzitten van vergaderingen. De kosten hiervan 
kunnen worden gedekt uit het daarvoor beschikbare budget. 

Communicatie 
Aan het besluit zal via de gebruikelijke wegen (Raad en Daad, website, e.d.) bekendheid worden gegeven. 



Realisatie 
Na de benoeming wordt de commissievoorzitter door de griffie opgenomen in het vergaderrooster. 
De benoemde voorzitter zal een training krijgen in het voorzitten van vergaderingen. 

Den Helder, 29 september 2014 

Het presidium van de gemeente Den Helder, 

voorzitter 
Koen Schuiling 

raadsgriffier 
mr. 
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