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RVO18.0107 Portefeuillehouder: presidium 

Van afdeling: Griffie Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:  Verordening Regionale Raadscommissie 

Noordkop 2018 (RB18.0070)        

Behandelend ambtenaar: 

Telefoonnummer: 

E-mail adres: 

F. Blok 

(0223) 67 8103 

f.blok@denhelder.nl 

Onderwerp:  Voorstel tot het benoemen van een lid voor de agendacommissie van de Regionale 

Raadscommissie Noordkop   

 

Gevraagd besluit: 

Benoemen van een lid voor de agendacommissie van de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN).   

 

Publiekssamenvatting 

In de Verordening Regionale Raadscommissie Noordkop 2018 is bepaald dat de RRN een agendacommissie 

heeft. Deze agendacommissie bestaat uit leden van de raad van de deelnemende gemeenten. Per 

deelnemende gemeente worden twee leden benoemd als lid van de agendacommissie. In verband met het 

benoemen van het raadslid de heer De Vrij tot wethouder dient de raad een nieuw lid voor de agendacommissie 

van de RRN te benoemen.  

 

Inleiding 

In de Verordening Regionale Raadscommissie Noordkop 2018 is bepaald dat de RRN een agendacommissie 

heeft. Deze agendacommissie bestaat uit leden van de raad van de deelnemende gemeenten. Per 

deelnemende gemeente worden twee leden benoemd als lid van de agendacommissie. 

 

In verband met de benoeming van het raadslid de heer De Vrij tot wethouder op 9 juli 2018 is het lidmaatschap 

van de agendacommissie van de RRN per die datum beëindigd. Hierdoor dient de raad een nieuw lid  voor de 

agendacommissie van de RRN te benoemen voor de resterende raadsperiode van 2018-2022.    

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Met het benoemen van een lid voor de agendacommissie van de RRN namens de raad van Den Helder wordt 

voorzien in de opengevallen vacature van de agendacommissie. 

 

Kader 

Artikel 84 van de Gemeentewet waarin het instellen van andere commissies is geregeld en de Verordening 

Regionale Raadscommissie Noordkop 2018 vormen het juridisch kader. 

 

Argumenten 

Op basis van de Verordening Regionale Raadscommissie Noordkop 2018 worden per deelnemende gemeente 

twee leden benoemd als lid voor de agendacommissie. Door het invullen van de opengevallen vacature wordt 

hieraan voldaan. 

 

Maatschappelijk draagvlak 

Draagvlak 

Er is verder geen onderzoek gedaan naar het maatschappelijk draagvlak. Het besluit tot het benoemen van 

leden voor de RRN is niet referendabel. Benoemingen van personen zijn namelijk uitgesloten in artikel 2, lid i, 

van de Referendumverordening 2012. 

 

Duurzaamheid 

Het voorstel heeft geen relatie met duurzaamheid. 

 

Financiële consequenties 

Er zijn geen financiële consequenties. 
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Communicatie 

Aan de benoeming van het lid van de agendacommissie van de RRN zal via de gebruikelijke wegen (website, 

facebook e.d.) bekendheid worden gegeven. 

 

Realisatie 

Na besluitvorming in uw raad kan het benoemde lid deelnemen in de agendacommissie van de RRN. 

 

 

Den Helder, 14 september 2018 

 

Het presidium van de gemeente Den Helder, 

 

 

voorzitter 

Koen Schuiling  
  

 

raadsgriffier 

mr. drs. M. Huisman  
  


