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Onderwerp:  Voorstel tot het benoemen van een voorzitter voor de raadscommissies Bestuur en 

Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer.  

 

Gevraagd besluit: 

Een voorzitter te benoemen voor de raadscommissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en 

Stadsontwikkeling en -beheer. 

 

Publiekssamenvatting 

De heer P.W.H. Houben is op 7 mei 2018 benoemd tot voorzitter voor de raadscommissies Bestuur en 

Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer. Op 7 maart 2019 heeft hij laten 

weten dat hij het voorzitterschap moeilijk kan combineren met zijn overige werkzaamheden. Daarom neemt hij 

ontslag van het voorzitterschap. Hierdoor ontstaat een vacature die de raad uit zijn midden dient in te vullen. 

 

Inleiding 

De heer P.W.H. Houben is op 7 mei 2018 benoemd tot voorzitter voor de raadscommissies Bestuur en 

Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer. Op 7 maart 2019 heeft hij laten 

weten dat hij het voorzitterschap moeilijk kan combineren met zijn overige werkzaamheden. Daarom neemt hij 

ontslag van het voorzitterschap. Hierdoor ontstaat een vacature die de raad uit zijn midden dient in te vullen. 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Met het invullen van de vacature komt het aantal commissievoorzitters weer op het in de Verordening op de 

raadscommissies Den Helder 2018 vastgestelde aantal van zes. Hiermee kunnen de raadscommissies hun 

taken weer adequaat uitvoeren. 

 

Kader 

In artikel 5 van de Verordening op de raadscommissies Den Helder 2018 is het voorzitterschap van de 

raadscommissies geregeld. 

In artikel 6 van deze verordening is geregeld hoe een voorzitter ontslag kan nemen en hoe dan in de opvolging 

wordt voorzien. 

 

Argumenten 

Een commissievoorzitter kan te allen tijde ontslag nemen. Dit ontslag gaat een maand na de mededeling 

hierover in, of zoveel eerder als in de opvolging is voorzien. Met de benoeming van een nieuwe voorzitter in uw 

vergadering van 18 maart 2019 gaat het ontslag ook per die datum in. Hiermee is de continuïteit van het 

voorzitterschap van de commissies goed geborgd. De benoeming kent een vrije stemming waarvoor elk 

raadslid zich kandidaat kan stellen en waarbij ook op tegenkandidaten uit de raad kan worden gestemd.  

De voorzitter krijgt met zijn/haar benoeming zijn/haar taken toebedeeld. Deze zijn het leiden van de 

vergadering, het handhaven van de orde, het doen naleven van de Verordening op de raadscommissies  

Den Helder 2018 en hetgeen te doen wat deze verordening hem/haar opdraagt. De voorzitter maakt deel uit 

van de agendacommissie. De voorzitter is geen lid van de raadscommissies.  

 

Maatschappelijk draagvlak 

Draagvlak 

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

een voorzitter voor de raadscommissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en 

Stadsontwikkeling en -beheer is niet referendabel. Benoemingen van personen zijn namelijk uitgesloten in 

artikel 2, lid i, van de Referendumverordening 2012. 
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Duurzaamheid 

Het voorstel heeft geen relatie met duurzaamheid.  

 

Financiële consequenties 

Het benoemen van de voorzitter heeft geen financiële consequenties. 

 

Communicatie 

Aan de benoeming van de voorzitter zal op de gebruikelijke wijze (website e.d.) bekendheid worden gegeven. 

 

Realisatie 

Na de benoeming kan de nieuwe voorzitter direct zijn werkzaamheden aanvangen. Desgewenst wordt 

hem/haar een voorzitterstraining aangeboden. 

 

 

 

Den Helder, 11 maart 2019 

 

Het presidium van de gemeente Den Helder, 

 

 

voorzitter 

Koen Schuiling  
  

 

raadsgriffier 

mr. drs. M. Huisman  
  


