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Registratienummer: 

 

RVO15.0042 Portefeuillehouder: presidium 

Van afdeling: Griffie Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:  Geen 
Behandelend ambtenaar: 

Telefoonnummer: 

E-mail adres: 

mr. drs. M. Huisman 

(0223) 67 8101 

m.e.huisman@denhelder.nl 

Onderwerp:  Voorstel tot benoeming van leden van de Noordkopraad i.o. 

 

Gevraagd besluit: 

De leden in de Noordkopraad i.o. te benoemen. 

 

 

Publiekssamenvatting 

In de Verordening Noordkopraad i.o. 2015 is bepaald dat deze regionale commissie is samengesteld uit een 

afgevaardigde per fractie uit de raden. De raden dienen daarom voor de eerste vergadering per fractie een 

afgevaardigde aan te wijzen. Met dit voorstel wordt daaraan tegemoet gekomen.  

 

Inleiding 

Naar aanleiding van het voorstel ‘Samen-werken aan en naar een Noordkopraad’ (RVO15.0005) is onder meer 
door uw raad de Verordening Noordkopraad i.o. 2015 vastgesteld.  Op basis van deze verordening mag elke 

fractie één persoon afvaardigen voor de regionale raadscommissie, de Noordkopraad i.o.. Met dit voorstel wordt 

daaraan tegemoet gekomen. 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Met het benoemen van de afgevaardigden namens de raad van Den Helder is de regionale commissie, de 

Noordkopraad i.o., vanuit Helders perspectief adequaat bemenst. 

 

Kader 

Artikel 84 van de Gemeentewet en de Verordening Noordkopraad i.o. vormen het juridisch kader.  

 

Argumenten 

Op basis van de Verordening Noordkopraad i.o. mag elke fractie één persoon afvaardigen voor de regionale 

raadscommissie, de Noordkopraad i.o.. Met dit voorstel wordt daaraan tegemoet gekomen. 

 

Maatschappelijk draagvlak 

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

leden voor de regionale raadscommissie is niet referendabel. Benoemingen van personen zijn namelijk 

uitgesloten in artikel 2, lid i, van de Referendumverordening 2012.  

 

Financiële consequenties 

Er zijn geen financiële consequenties. 

 

Communicatie 

Aan de benoemde leden zal via de gebruikelijke wegen (Raad en Daad, website e.d.) bekendheid worden 

gegeven. 
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Realisatie 

Na besluitvorming in uw raad en de andere drie raden kan de regionale raadscommissie, de Noordkopraad i.o., 

van start gaan. 

 

 

Den Helder, 14 april 2015 

 

Het presidium van de gemeente Den Helder, 

 

 

voorzitter 

Koen Schuiling  
  

 

raadsgriffier 

mr. drs. M. Huisman  
  


