
 

¥ 
Memo  

 
 

Datum: 23 april 2009 
Aan: Het Presidium,   
Van: dhr. R. de Jonge, Griffie 

Onderwerp: Concept-raadsvoorstel vaststelling vernieuwde verordening ex artikel 212 Gemeentewet. 
 
 
Inleiding. 
In het jaarplan 2008 van de Griffie is het volgende opgenomen: 

“In 2007 is een deel van de verordeningen voor de raad gecontroleerd op actualiteit en daar waar 
noodzakelijk gewijzigd en/of ingetrokken. In 2008 is het restant van de verordeningen aan de 
beurt. Voor een deel van de verordeningen gebeurt dat na de evaluatie van de werkwijze van de 
raad (4e kwartaal). De verordeningen zullen waar mogelijk zoveel mogelijk in de pas lopen met de 
VNG (standaard) verordeningen.” 

 
Na het zomerreces van 2008 heeft de Griffie de verordeningen ex artikel 212, 213 en 213a 
Gemeentewet in het kader van het vorenstaande bezien. Hieruit is geconcludeerd dat 
1. de verordeningen ex artikel 213 en 213a Gemeentewet geen aanpassing behoeven omdat er  
 geen recentere modelverordeningen van de VNG beschikbaar zijn en de praktijk ook geen  
 aanleiding tot herziening heeft gegeven 
2. de vigernde verordening ex artikel 212 Gemeentewet aanpassing behoeft omdat de VNG een  
 recentere modelverordening beschikbaar heeft gesteld, die is afgestemd op voortschrijdende 
 ontwikkelingen op het gebied van de dualistische verhoudeingen en het begrip rechtmatigheid. 
 
In september en oktober 2008 heeft de Griffie voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd die hebben 
geleid tot een concept-verordening ex artikel 212 Gemeentewet voor de gemeente Den Helder.  
 
Ambtelijk vooroverleg. 
In de periode november 2008 tot en met januari 2009 is enkele malen ambtelijk overleg geweest over 
de concept-verordening. De afronding van dit overleg in februari / maart 2009 heeft niet  meer 
plaatsgevonden, mede als gevolg van personele omstandigheden. Op 22 april 2009 is ambtelijk 
medegedeeld dat voorlopig geen prioriteit wordt gegeven aan dit onderwerp. 
 
Gezien het afrondende karakter dat het ambtelijk overleg zou hebben gehad, wordt voorgesteld  met 
voorgaande mededeling het ambtelijk (voor)overleg als afgerond te beschouwen. Op deze wijze kan 
het bijgaande concept-raadsvoorstel / besluit verder in procedure worden gebracht overeenkomstig 
onderstaande planning. 
 
Planning. 
11 mei 2009  Presidium accoord met concept-raadsvoorstel / besluit 
10 juni 2009  Uiterlijke datum reactie van het college van burgemeester en wethouders op het  
  concept-raadsvoorstel / besluit. 
29 juni 2009  Vaststelling raadsvoorstel en ontwerp-besluit door het Presidium 
juli / aug. 2009  Advies Auditcommissie 
24 aug. 2009  Advies commissie Bestuur en Middelen 
31 aug. 2009  Behandeling voorstel in de raad. 
 
U wordt dan ook verzocht in te stemmen met deze planning en het bijgevoegde concept-raadsvoorstel 
en ontwerp-besluit voor een reactie voor te leggen aan het college van burgemeester en wethouders 
met het verzoek vóór 10 juni 2009 schriftelijk te reageren. 
 


