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Amendement
inzake de benoembaarheid van commissie/eden die geen kandidaat-raadslid zijn geweest
De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 24 september 2018;
gelet op het raadsvoorstel nummer RV018.0087 van het presidium van Den Helder van 9 juli 2018
inzake het vaststellen van de Verordening op de raadscommissies Den Helder 2018;
besluit:
het ontwerpbesluit (RB18.0073}, met daarin de nieuwe Verordening op de raadscommissies 2018, als
volgt te wijzigen:
1. Aan het vierde lid van artikel 4 wordt de volgende zin toegevoegd:
"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."
2. In de toelichting op artikel 4 wordt na de desbetreffende alinea ("De niet-raadsleden ...
vertegenwoordigd is") het navolgende ingevoegd:
Deze voorwaarde vervalt echter zodra een fractie twee jaar in de raad vertegenwoordigd is. Zitting hebben
in een raadscommissie en deelnemen aan een commissievergadering kan een leerschool zijn voor
aankomend raadsleden. Uiteraard is dat niet het primaire doel van een raadscommissie, echter nietraadsleden kunnen onmiskenbaar op deze wijze ervaring opdoen in de politieke arena en met het politieke
debat. Daarnaast wordt het zo voor geïnteresseerde nieuwe leden interessanter om gedurende de
raadsperiode politiek actief te worden. Als ze moeten wachten tot na de volgende verkiezingen voordat ze
zich daadwerkelijk nuttig kunnen maken, bestaat het gevaar dat men afhaakt. Dat is zeker in de huidige tijd,
waarin het voor veel partijen lastig is om goede gekwalificeerde kandidaten te vinden, een ongewenste
situatie. Potentiële kandidaat-raadsleden dienen daarom de mogelijkheid te krijgen om in de loop van de
raadsperiode in een raadscommissie te worden benoemd.
In verband met de kenbaarheid en kiezerslegitimiteit zal de voorwaarde dat een commissielid op de
kandidatenlijst heeft gestaan wel de eerste 2 jaar dat een fractie actief is in de raad van toepassing zijn.
Echter na een zekere tijd spelen deze waarden steeds minder een rol en gaat het belang om nieuwkomers,
die pas na de verkiezingen zich hebben aangesloten bij een politieke partij, een kans te bieden ervaring op te
doen in een commissie, zwaarder wegen.
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Toelichting
Politieke partijen kunnen een ambitieuze leden alleen maar ervaring laten opdoen met het politieke debat, als het
betreffende lid bij de laatste verkiezingen op de kandidatenlijst van deze partij heeft gestaan. Iemand die bijvoorbeeld
toevallig een half jaar na de verkiezingen politiek geïnteresseerd raakt, moet vervolgens 3 ½ jaar wachten alvorens hij kan
laten zien wat hij waard is. Tevens bestaat dan het gevaar dat deze persoon afhaakt omdat deze politieke partij hem pas na
een aantal jaar kan inzetten. Dat is zeker in de huidige tijd, waarin het voor veel partijen lastig is om goede gekwalificeerde
kandidaten te vinden, een ongewenste situatie.
Potentiële kandidaat-raadsleden dienen daarom de mogelijkheid te krijgen om in een raadscommissie te worden benoemd.
Volgens de toelichting op de huidige bepaling over de samenstelling van de commissie moeten niet-raadsleden "in verband
met de kenbaarheid en kiezerslegitimiteit" tijdens de laatstgehouden raadsverkiezingen op een kandidatenlijst hebben
gestaan. Echter deze voorwaarde is sinds 2016 door de VNG geschrapt uit haar Model Verordening op raadscommissies. Als
reden hiervoor zegt de VNG:
"Een dergelijke beperking lijkt voor de praktijk van weinig toegevoegde waarde."
Dat betekent dat de VNG gemeenten niet langer adviseert om het commissielidmaatschap te beperken tot personen die op
een kandidatenlijst hebben gestaan. Echter daarmee hebben volgens de indiener van dit amendement deze "kenbaarheid
en kiezerslegitimiteit" hun waarde niet meteen in het geheel verloren. Vandaar dat ook niet wordt voorgesteld om deze
huidige verplichting volledig te schrappen. In dit voorstel blijft de voorwaarde de eerste 2 jaar gewoon bestaan. Echter na
een zekere tijd spelen deze waarden steeds minder een rol en gaat het belang om nieuwkomers, die pas na de verkiezingen
zich hebben aangesloten bij een politieke partij, een kans te bieden ervaring op te doen in een commissie, zwaarder wegen.

