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Onderwerp:  Voorstel tot benoemen van leden en plaatsvervangende leden van de Regionale 

Raadscommissie Noordkop.  

 

Gevraagd besluit: 

Benoemen van leden en plaatsvervangende leden van de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN). 

 

Publiekssamenvatting 

In de Verordening van de Regionale Raadscommissie Noordkop 2018 is bepaald dat de RRN is samengesteld 

uit één afgevaardigde (en een plaatsvervanger) per fractie uit de raden van de deelnemende gemeenten. De 

raden dienen daarom per fractie één afgevaardigde en één plaatsvervanger aan te wijzen. In verband met het 

benoemen van een aantal raadsleden tot wethouder en nog openstaande vacatures dient de raad nieuwe leden 

en plaatsvervangende leden te benoemen.  

 

Inleiding 

In de Verordening van de Regionale Raadscommissie Noordkop 2018 is bepaald dat de RRN is samengesteld 

uit één afgevaardigde (en een plaatsvervanger) per fractie uit de raden van de deelnemende gemeenten. 

De raden dienen daarom per fractie één afgevaardigde en één plaatsvervanger aan te wijzen.  

 

In verband met het benoemen van de raadsleden mevrouw T. Biersteker-Giljou en de heren R. Duijnker, 

P. de Vrij en M.C. Wouters tot wethouder op 9 juli 2018 is het lidmaatschap van de RRN van deze leden ook 

per die datum beëindigd. Hierdoor dient de raad nieuwe leden te benoemen voor de resterende raadsperiode 

van 2018-2022. 

 

In verband met het benoemen van het raadslid de heer J.K. Visser tot wethouder op 9 juli 2018 is het 

plaatsvervangend lidmaatschap van de RRN van dit lid ook per die datum beëindigd. Hierdoor dient de raad 

een nieuw plaatsvervangend lid te benoemen voor de resterende raadsperiode van 2018-2022. 

 

Daarnaast dient de raad nog een lid te benoemen van de fractie van Gemeentebelangen en nog 

plaatsvervangende leden voor de fracties van ChristenUnie, D66, Gemeentebelangen, GroenLinks, PVV en 

de Seniorenpartij.   

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Met het benoemen van de afgevaardigden namens de raad van Den Helder is de RRN vanuit Helders 

perspectief adequaat bemenst. 

 

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 mag elke fractie één persoon afvaardigen voor de RRN. 

 

Bij het aanbieden van de stukken voor de RRN van 2 juni 2016 is destijds aangekondigd dat voor deze 

commissie elke individuele fractie de gelegenheid moet hebben deel te nemen aan de regionale 

beraadslagingen en om die reden een lid in staat dient te worden gesteld zich te kunnen laten vervangen in 

geval van afwezigheid. Het is vrij aan de gemeenteraden hoe de individuele fracties komen tot een lijst van 

plaatsvervangers per fractie. Met dit voorstel wordt hieraan voldaan. 
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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. 

 

Communicatie 

Aan de benoeming van de leden en plaatsvervangende leden zal via de gebruikelijke wegen (website, facebook 

e.d.) bekendheid worden gegeven. 

 

Realisatie 

Na besluitvorming in uw raad kunnen de benoemde leden en plaatsvervangende leden deelnemen in de RRN. 

 

 

Den Helder, 14 september 2018 

 

Het presidium van de gemeente Den Helder, 

 

 

voorzitter 

Koen Schuiling  
  

 

raadsgriffier 

mr. drs. M. Huisman  
  


