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Publiekssamenvatting:
De fractie van de VVD mag op grond van de Verordening op de raadscommissies 2018 maximaal vijf niet-
raadsleden als commissielid laten benoemen. Er is nog ruimte om één niet-raadslid ter benoeming voor te 
dragen. De fractie van de VVD draagt thans de heer S. Lode voor ter benoeming tot lid voor de 
raadscommissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer.

Geadviseerd besluit
1. de heer S. Lode te benoemen tot lid van de raadscommissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke 
ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer.
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Raadsvoorstel:

Aanleiding en context 
De fractie van de VVD mag op grond van de Verordening op de raadscommissies 2018 maximaal vijf 
niet-raadsleden als commissielid laten benoemen. Wegens het eerdere ontslag van mevrouw S. 
Romar op 10 juni 2021 heeft de fractie nu vier benoemde commissieleden en daarmee nog ruimte om 
één niet-raadslid voor te dragen voor benoeming. De fractie van de VVD draagt thans de heer S. Lode 
voor ter benoeming tot lid voor de raadscommissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke 
ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer.

Doelen en resultaten
Met het benoemen van de heer S. Lode kan de fractie van de VVD de commissies adequaat 
bemensen.

Kaders en omstandigheden
Artikel 82 van de Gemeentewet en de Verordening op de raadscommissies 2018 vormen het kader 
van de benoeming van commissieleden. Voorts zijn de artikelen 10 tot en met 15 van de 
Gemeentewet (onder andere openbaar maken nevenfuncties, incompatibiliteiten, verboden 
handelingen, afleggen eed/belofte) van overeenkomstige toepassing op de leden van de 
raadscommissies.

Argumenten en alternatieven
Op basis van de Verordening op de raadscommissies 2018 mag een fractie maximaal vijf 
commissieleden, niet zijnde raadsleden, laten benoemen. De commissies tellen maximaal twee zetels 
per fractie. Deze zetels mogen vrij worden ingevuld door raadsleden en de benoemde 
commissieleden. De leden die als niet-raadslid voor de commissie worden benoemd,  dienen bij de 
laatstgehouden raadsverkiezingen wel verkiesbaar te zijn geweest, en geplaatst op een kandidatenlijst 
van een fractie, die bij aanvang van de zittingsperiode in de raad vertegenwoordigd is. Een fractie die 
sinds de laatste raadsverkiezingen twee jaar in de raad vertegenwoordigd is, mag echter ook 
personen als commissielid voordragen die bij deze verkiezingen niet op enige kandidatenlijst 
verkiesbaar zijn geweest. Dit is hier het geval.

Bestuurlijke vernieuwing
Dit voorstel heeft geen aspecten met betrekking tot bestuurlijke vernieuwing. Het voorstel/besluit is 
niet referendabel omdat benoemingen van personen zijn uitgesloten in artikel 2, lid i, van de 
Referendumverordening 2012.

Duurzaamheid
Het voorstel heeft geen aspecten met betrekking tot duurzaamheid.

Financiële consequenties
Commissieleden ontvangen presentiegelden per bijgewoonde vergadering. Het bestaande budget 
hiervoor is toereikend.

Uitvoering en planning
Na de benoeming legt de benoemde kandidaat de eed af en ondertekent hij de integriteitsverklaring.

Communicatie
Aan de benoeming zal via de gebruikelijke wegen (website e.d.) bekendheid worden gegeven.
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CONCEPT - Raadsbesluit

Raadsvergadering d.d. 1 november 2021

Besluit nummer 2021-049344

Onderwerp
Voorstel tot het benoemen van de heer S. Lode tot lid van de 
raadscommissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling 
en Stadsontwikkeling en -beheer

De raad van de gemeente Den Helder;

Gelezen het raadsvoorstel van het presidium van 18 oktober 2021,

besluit:

1. de heer S. Lode te benoemen tot lid van de raadscommissies Bestuur en Middelen, 
Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 1 november 2021


