
VERDELING RAADSCOMMISSIES 
 
De raadsadviseurs verzorgen de inhoudelijke en logistieke voorbereiding van de 
raadscommissies. Zij adviseren de voorzitters van de commissies over hun voorzittersrol en 
adviseren de commissieleden bij het hanteren van de raadsinstrumenten. Zij coördineren en 
organiseren raadsonderzoeken, -bijeenkomsten en -activiteiten.  
 
Raadscommissie Maatschappelijke ontwikkeling  
Sociaal-maatschappelijke onderwerpen:  

• welzijn; 
• sociale zekerheid; 
• volksgezondheid; 
• wijkgericht werken; 
• onderwijs (inclusief volwasseneneducatie); 
• kinderopvang; 
• sport- en jeugdzaken; 
• cultuur. 

 
Raadsadviseur: Frank Blok (0223 678 103 / f.blok@denhelder.nl)  
 
Raadscommissie Stadsontwikkeling en -beheer  
Infrastructurele en ruimtelijke onderwerpen: 

• ruimtelijke ontwikkeling; 
• stedelijke vernieuwing; 
• volkshuisvesting; 
• verkeer; 
• beheer openbare ruimte;  
• milieu;  
• energie; 
• parkeren. 

 
Raadsadviseur: Rob de Jonge (0223 678 104 / r.dejonge@denhelder.nl)  
 
Raadscommissie Bestuur en Middelen  
Algemeen bestuurlijke, organisatie en financiële onderwerpen: 

• algemeen bestuurlijke zaken en bestuurlijke vernieuwing; 
• openbare orde en (integrale) veiligheid (Brandweer- en Politiezaken); 
• personeel en organisatie; 
• communicatie; 
• onderzoek en statistiek; 
• juridische zaken; 
• financiën (inclusief Grondzaken);  
• economische zaken; 
• werkgelegenheid;  
• toerisme; 
• evenementen. 

 
Raadsadviseur: Frans Hoogervorst (0223 678 102 / f.hoogervorst@denhelder.nl)  
 
 
  



Helderberaad 
Onder de naam ‘Helderberaad’ vergadert de Helderse politiek iedere maandagavond in het 
stadhuis. De ene maandag komen de commissies bijeen om onderwerpen te bediscussiëren, 
de andere maandag vergadert de gemeenteraad. In de raadsvergadering vindt alleen nog 
politiek debat en besluitvorming plaats waardoor de raad sneller over voorstellen kan 
besluiten. Bij elke raads- of commissievergadering kunt u van tevoren inspreken over een 
onderwerp dat die avond op de agenda staat. De agendacommissie stelt de (voorlopige) 
agenda van de raad én commissies vast.  
 
Informatieavonden 
De raads- en commissievergaderingen worden afgewisseld met een openbare 
Informatieavond. De raads- en commissieleden kunnen die avond geïnformeerd worden over 
een bepaald onderwerp. Deze bijeenkomst heeft een informeel karakter en er vindt dus geen 
besluitvorming plaats. Ook een Informatieavond wordt aangekondigd via het Helders 
Weekblad en onder “actueel” op de raadssite.  
 
Auditcommissie 
Financiële onderwerpen: 

• Voert namens de raad periodiek overleg met de accountant; 
• Adviseert  over het controleprotocol; 
• Adviseert over de jaarrekening; 
• Adviseert over het programma van eisen voor de aanbesteding van de 

accountantscontrole; 
• Kan de raad adviseren over de kwaliteit van de ‘governance’.  

 
Secretaris: Rob de Jonge (0223 678 104 / r.dejonge@denhelder.nl)  
 
Agendacommissie  
Stelt de voorlopige agenda vast van de vergaderingen van de raad en de raadscommissies. 
De commissie bestaat uit de voorzitter van de raad, de voorzitters van de raadscommissies 
en de griffier. 
 
Secretaris: Mark Versteeg (0223 678 106 / m.versteeg@denhelder.nl)  
 
Werkgeverscommissie 
De werkgeverscommissie neemt de dagelijkse gang van zaken van het werkgeverschap van 
de raadsgriffie voor zijn rekening. 
 
Secretaris: Menno Huisman (0223 678 101 / m.e.huisman@denhelder.nl)  
 
Evaluatiecommissie 
De evaluatiecommissie voert namens de raad (functionerings)gesprekken namens de raad 
met burgemeester.  
 
Secretaris: Menno Huisman (0223 678 101 / m.e.huisman@denhelder.nl)  
 
Presidium 
Doet aanbevelingen over de organisatie van de werkzaamheden en de werkwijze van de 
raad en zijn commissies. Het presidium bestaat uit de voorzitter van de raad (tevens 
voorzitter) en de fractievoorzitters. 
 
Secretaris: Menno Huisman (0223 678 101 / m.e.huisman@denhelder.nl) 
 
  



Rekenkamercommissie 
De rekenkamercommissie onderzoekt de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid 
van het door de gemeente gevoerde beleid. 

� Bij doelmatigheid gaat het om de wijze waarop de gemeente de bedrijfsprocessen 
bestuurt en beheerst; 

� Bij doeltreffendheid gaat het er om of de effecten van het beleid ook daadwerkelijk 
plaatsvinden; 

� Bij rechtmatigheid gaat het om handelen naar wettelijke kaders en regelgeving.  

De rekenkamercommissie rapporteert de resultaten van haar onderzoek(en) aan de 
gemeenteraad. 

Secretaris: Mark Versteeg (0223 678 106 / m.versteeg@denhelder.nl)  
 
 
AMBTELIJKE BIJSTAND  
 
Met feitelijke vragen kunt u zelf ambtenaren benaderen. Is beantwoording minder eenvoudig, 
wat wil zeggen dat er langer onderzoek nodig is, dan moet u een schriftelijk verzoek om 
ambtelijke bijstand indienen bij de raadsgriffier (zie Verordening op de fractieondersteuning 
2007).  
De raadsgriffier vraagt dan zonodig bij de gemeentesecretaris om ambtelijke bijstand uit de 
ambtelijke organisatie.  
 


