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Onderwerp:  Verordening op de raadscommissies 2010.  

 
Gevraagd besluit:
1. Vast te stellen de Verordening op de raadscommissie 2010. 
 
Inleiding en aanleiding
Uw raad heeft op 31 januari 2007 (raadsbesluit No. 135I/Griffie) besloten tot invoering van een nieuwe 
werkwijze voor de raad. Met de invoering van deze werkwijze zijn de volgende doelstellingen beoogd: 
1. Contact tussen burgers en raad versterken; 
2. Efficiënte en effectieve vergadercultuur in de raad alsmede tussen raad en college; 
3. Ruimte voor raadsfracties/raadsleden en wethouders om politiek te bedrijven. 
De feitelijke invoering van het nieuwe systeem heeft op 23 april 2007 plaatsgevonden. In het raadsvoorstel is 
opgenomen dat een jaar na de invoering van het nieuwe vergadersysteem een evaluatie van de nieuwe 
werkwijze plaatsvindt en dat er tussentijds evaluaties op onderdelen plaatsvindt, waaronder de 
spreektijdregeling. De spreektijdregeling is bij raadsbesluit van 21 januari 2008 (No. 011/Griffie) geëvalueerd en 
verwerkt in de op dit moment geldende verordening(en).  
 
In mei 2008 heeft een uitgebreide evaluatie van Helderberaad plaatsgevonden. De resultaten van deze 
evaluatie zijn opgenomen in het rapport ‘Helderberaad, een jaar later’ van juli 2008. Aan de hand van deze 
rapportage heeft uw raad op 17 november 2008 (raadsbesluit No. RB08.0127) besloten enkele wijzigingen aan 
te brengen in het vergadersysteem. Deze wijzigingen zijn tot op heden, zoals besloten, niet verwerkt in de 
betreffende verordening(en). In dit rapport is tevens aanbevolen de evaluatie eind 2009 te herhalen, zodat de 
resultaten hiervan direct na de verkiezingen in maart 2010 kunnen worden voorgelegd aan de nieuwe raad. 
De resultaten van deze evaluatie worden besproken in het presidium. Twee punten die in deze evaluatie 
veelvuldig genoemd worden komen ook aan de orde in dit voorstel. 
 
In de commissie Bestuur en Middelen van 23 november 2009 is het door de Stadspartij Den Helder ingebrachte 
voorstel “Op eigen doft” over aanpassing verordeningen met betrekking tot afsplitsingen binnen de 
gemeenteraad behandeld. In dat voorstel staan geen wijzigingen die betrekking hebben op de Verordening op 
de raadscommissies.  
 
Tevens is de verordening daar waar noodzakelijk aangepast en geactualiseerd aan de meest recente VNG 
modelverordening. 
Met betrekking tot de Verordening op de raadscommissies wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de 
VNG modelverordening. Hierdoor kan het voorkomen dat toelichting bij bepaalde artikelen uitgebreider is dan 
noodzakelijk is voor de Helderse situatie. Daar waar de Helderse verordening afwijkt van de VNG 
modelverordening wordt dat in de verordening en de toelichting daarop in het vet weergegeven.  
 
Beoogd resultaat
De wijzigingen naar aanleiding van de evaluaties met betrekking tot ‘Helderberaad’ te formaliseren in een nieuw 
vast te stellen Verordening op de raadscommissies 2010. 
 
Kader
De artikelen 16 en 82 van de Gemeentewet. 
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Argumenten / alternatieven
 
Wijzigingen naar aanleiding van evaluatie Helderberaad mei 2008; raadsbesluit 17 november 2008  
 
In het raadsbesluit van 17 november 2008 is een aantal aanpassingen genoemd om in te voeren in de 
werkwijze van de raad en commissie. De effecten hiervan zouden in het presidium besproken worden waarna 
de betreffende regelingen hierop aangepast konden worden. Het betreft de volgende aanpassingen: 
 
1. een onderwerp, dat in de raadscommissie is behandeld, alleen als bespreekpunt voor de raadsvergadering 

agenderen als de raadscommissie minimaal één debatonderwerp (in de advisering van de commissie aan 
de raad) bij dat onderwerp naar voren brengt; 

2. de aanlevering van de stukken voor de raads- en commissievergaderingen een week eerder laten 
plaatsvinden dan nu het geval is; 

3. het niet in de schoolvakanties vergaderen blijft onverminderd van kracht; 
4. een inspreker in een raadscommissievergadering in de gelegenheid stellen voor een tweede termijn 

maximaal vijf minuten het woord te voeren, nadat de beraadslagingen in eerste termijn over het betreffende 
agendapunt zijn afgerond; 

5. afhankelijk van het onderwerp en ter beoordeling van de agendacommissie, één specifieke 
commissievergadering te allen tijde digitaal te registreren in zowel beeld als geluid en uit te zenden via 
internet. 

 
In de evaluatie van november 2009 zijn geen opmerkingen gemaakt (met uitzondering van aanpassing 1, zie 
verder onder evaluatie november 2009) over bovengenoemde wijzigingen die reden geven tot aanpassing 
hiervan. In de praktijk voldoen de bovengenoemde aanpassingen goed. Vanwege deze twee reden wordt, 
ondanks het feit dat het presidium zich nog niet heeft uitgesproken over bovengenoemde aanpassingen, 
voorgesteld de aanpassingen genoemd onder 1. tot en met 5. op te nemen in de Verordening op de 
raadscommissie 2010. (Punt 3 wordt ook opgenomen in het nieuwe Reglement van orde voor de vergaderingen 
en overige werkzaamheden van de gemeenteraad van Den Helder. Dit punt betreft overigens geen aanpassing 
maar een formalisering van een al lange tijd geldende afspraak).  
 
Ad 1: 
Artikel 25 Advies 
Toevoegen nieuw lid 5: Een onderwerp, dat in de raadscommissie is behandeld wordt alleen als bespreekpunt 
voor de raadsvergadering geagendeerd als de raadscommissie minimaal één debatonderwerp (in de advisering 
van de commissie aan de raad) bij dat onderwerp naar voren brengt. 
Toevoegen in toelichting: Er dienen heldere argumenten te zijn om een voorstel als bespreekpunt voor de raad 
te agenderen. De voorzitter dient duidelijk samen te vatten welke debatonderwerpen er resteren voor 
behandeling in de raad. Als een enkele fractie agendering als bespreekpunt wenst, dient te worden overwogen 
om het voorstel toch als hamerpunt te agenderen voor de raad, waarbij deze fractie dan een stemverklaring kan 
afleggen.  
 
Ad 2: 
Artikel 11 Oproep 
Wijzigen lid 1: “5 dagen” wijzigen in “12 dagen”.  
Toelichting: “5 dagen” wijzigen in “12 dagen”. 
  
Ad 3: 
Artikel 9 Vergaderfrequentie 
Toevoegen nieuw lid 4: In de schoolvakanties wordt niet vergaderd. 
Hernummeren: Huidig lid 4 wordt lid 5. 
Toelichting: geen wijziging  
 
Ad 4: 
Artikel 17 Spreekrecht burgers 
Toevoegen nieuw lid 7: Een inspreker wordt in de gelegenheid gesteld voor een tweede termijn maximaal vijf 
minuten het woord te voeren, nadat de beraadslagingen in eerste termijn over het betreffende agendapunt zijn 
afgerond. 
Hernummeren: Huidig lid 7 wordt lid 8. 
Toevoegen in toelichting: In lid 7 is er voor gekozen een inspreker in de gelegenheid te stellen voor een tweede 
termijn maximaal vijf minuten het woord te geven. De burger heeft op die manier de mogelijkheid om te 
reageren. Dit geeft een actieve betrokkenheid van de inspreker en voorkomt dat er bij de inspreker een 
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onbevredigend gevoel blijft hangen. Uiteraard is het de commissie die debatteert over de onderwerpen op de 
agenda, maar het is een goede zaak de betrokkenheid van de burger in deze te vergroten.        
 
Ad 5: 
Artikel 10 Agendacommissie 
Toevoegen aan lid 2: De voorzitter van de raad is tevens voorzitter van de agendacommissie.  
Toevoegen nieuw lid 6: Afhankelijk van het onderwerp en ter beoordeling van de agendacommissie,  
één specifieke commissievergadering te allen tijde digitaal te registreren in zowel beeld als geluid en uit te 
zenden via internet. 
Toelichting: geen wijziging. 
 
Wijzigingen naar aanleiding van evaluatie Helderberaad november 2009 
 
In de evaluatie van november 2009 zijn twee punten veelvuldig genoemd. Het betreft: 
1. het agenderen van actuele onderwerpen door zowel raadsleden als collegeleden; 
2. de kwaliteit van het debat (zie ook bij bovengenoemde aanpassing 1. naar aanleiding van raadsbesluit 17 
november 2008). 
 
Ad.1 Naast een regulier agenderingsverzoek is het nu al mogelijk dat commissieleden of collegeleden een 
actueel onderwerp kort aan de orde stellen. Bij het vaststellen van de agenda kan hiertoe verzocht worden 
waarna de commissie beslist. Naar nu blijkt is dit onvoldoende bekend is. Overigens is het hierbij uitdrukkelijk 
niet de bedoeling om het onderwerp uitgebreid te behandelen. Hier kan in een later stadium een 
agenderingsvoorstel voor worden gedaan.  
  
Ad 2. De kwaliteit van het debat is volgens velen vatbaar voor verbetering. De raad en commissie gaan nog 
teveel de discussie aan met het college in plaats van met elkaar. In de evaluatie van mei 2008 is dit punt ook 
naar voren gekomen. Dat heeft er toe geleid dat een onderwerp alleen als bespreekpunt voor de 
raadvergadering wordt geagendeerd als de raadscommissie minimaal een debatonderwerp bij dat onderwerp 
naar voren brengt. Met name is hier ook een taak weggelegd voor de voorzitter van de commissie om 
debatpunten aan te geven. Het presidium zal worden verzocht aan de griffie opdracht te verstrekken tot het 
maken van een (start)notitie met betrekking tot debatvoering.           
 
Aanpassingen en actualisering van de verordening 
 
Artikel 1 Begripsbepalingen 
Bij de artikelen 9 en 16 wordt gesproken over fracties. De begripsbepaling fractie dient daarom toegevoegd te 
worden. Deze omschrijving is conform de omschrijving in de Verordening op de fractieondersteuning 2007. 
Toevoegen nieuw lid f: fractie: de raadsleden die op dezelfde kandidatenlijst zijn verkozen of anderszins samen 
optreden als politieke groepering in de raad. 
Toelichting: geen wijziging. 
 
Artikel 2 Instelling, taken en samenstelling 
Toelichting: “38” wijzigen in “33”.  
 
Artikel 4 Samenstelling 
Uw raad bepaalt zelf de samenstelling van de commissies. Dit kan op vele manieren waarbij op grond van 
artikel 82, derde lid, van de Gemeentewet wel voorgeschreven wordt dat de raad moet zorgen voor een 
evenwichtige verdeling van de in de raad vertegenwoordigde politieke groeperingen. De verhoudingen in de 
raadscommissies hoeven overigens volgens jurisprudentie niet exact overeen te komen met de verhoudingen in 
de raad. In het huidige lid 1 staat dat een raadscommissie bestaat uit maximaal 2 zetels per fractie (conform 
huidige VNG Modelverordening).  
 
OPTIE A 
In Den Helder wordt gewerkt met 3 raadscommissies. Om er voor te zorgen dat iedere fractie vertegenwoordigd 
is en om het aantal commissieleden te maximaliseren kan voor artikel 4 het volgende voorstel worden gegeven 
waardoor een fractie minimaal één vertegenwoordiger heeft bij de raadscommissie.   
Toevoegen lid 5: 
a. een fractie met één raadzetel mag maximaal twee niet-raadsleden als commissielid voordragen; 
b. een fractie met twee raadzetels mag maximaal één niet-raadslid als commissielid voordagen; 
c. een fractie met drie of meer raadzetels mag geen niet-raadsleden als commissielid voordragen.  
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OPTIE B 
Per fractie worden maximaal drie niet-raadsleden als commisielid benoemd. Een aantal van drie geeft de 
kleinere fracties voldoende mogelijkheid tot vervanging bij afwezigheid.   
Toevoegen lid 5: 
een fractie mag maximaal drie niet-raadsleden als commissielid voordragen. 
 
Toelichting als onderstaand wijzigen:  
De raad bepaalt de samenstelling van de raadscommissies. Wel schrijft artikel 82, derde lid, van de 
Gemeentewet voor dat de raad moet zorgen voor een evenwichtige vertegenwoordiging van de in de raad 
vertegenwoordigde politieke groeperingen. Om dit te bereiken schrijft het eerste lid van artikel 4 voor dat een 
raadscommissie bestaat uit tenminste een en maximaal 3 leden per fractie naar evenredigheid van het aantal 
zetels in de raad. De verhoudingen in de raadscommissies hoeven overigens blijkens jurisprudentie niet exact 
overeen te komen met de verhoudingen in de raad. Om tot een evenwichtige verdeling te komen is gekozen 
voor een minimum en een maximum aantal leden. Sommige gemeenten kiezen voor een maximum van twee 
leden per fractie. 
 
De leden worden door de raad benoemd, op voordracht van de fractie. Dit houdt in dat het aan de fracties zelf is 
om te bepalen welke leden de betreffende fractie vertegenwoordigen in de verschillende commissies. Het is 
mogelijk dat de raad (moet) besluiten een voorgedragen lid niet te benoemen tot lid van een commissie. Dit kan 
het geval zijn wanneer een “burgerlid” niet voldoet aan de vereisten van de Gemeentewet (zie de toelichting op 
het vierde lid). Andere redenen om een dergelijke benoeming achterwege te laten zijn niet aan de orde. 
 
Zoals uit het vierde lid blijkt, hoeven de leden van een raadscommissie geen raadslid te zijn. Wel is er in deze 
modelbepaling vanuit gegaan dat de politieke groeperingen (fracties) de in het eerste lid bedoelde leden 
voordragen. Daarnaast moeten de in het eerste lid bedoelde leden op grond van deze bepaling op de 
kandidatenlijst van de betreffende fractie hebben gestaan. Dit in verband met de ‘kenbaarheid’ 
(kiezerslegitimiteit) van de kandidaten bij de burgers. Deze laatste eis hoeft niet te worden gesteld, de 
beslissing hierover is aan de raad. 
 
Deze bepaling opent ook de mogelijkheid om buitengewone leden te noemen. Dit kunnen burgers zijn die niet 
op de kandidatenlijst van een fractie hebben gestaan, maar bijvoorbeeld op basis van hun deskundigheid tot lid 
van een raadscommissie worden benoemd. Er wordt vanuit gegaan dat dit niet-raadsleden zijn. 
 
Het aantal buitengewone leden dat de raad wil benoemen is opengelaten. Indien de raad het niet wenselijk acht 
om andere burgers te benoemen in de raadscommissies kan het derde lid worden geschrapt. 
 
Op grond van het vierde lid moeten leden en buitengewone leden, evenals raadsleden, voldoen aan hetgeen is 
bepaald in de artikelen 10, 11, 12, 13 en 15 van de Gemeentewet. Dit betekent onder andere dat zij achttien 
jaar moeten zijn, over een geldige verblijfstitel moeten beschikken, hun nevenfuncties openbaar moeten maken, 
geen functie als bedoeld in artikel 13 mogen vervullen en niet in strijd mogen handelen met artikel 15. Om te 
beoordelen of de buitengewone (niet) raadsleden voldoen aan de eisen van de Gemeentewet, ligt het voor de 
hand om gebruik te maken van een geloofsbrievenonderzoek. Het verdient aanbeveling dit onderzoek uit te 
laten voeren door de commissie die voor raadsleden en wethouders het op basis van artikel V4 van de Kieswet 
verplichte geloofsbrievenonderzoek uitvoert. De vereisten die onderzocht moeten worden zijn immers gelijk. Dit 
onderzoek (alleen naar de niet-raadsleden) gaat vooraf aan het raadsbesluit waarmee de leden benoemd 
worden. 
 
Om er voor te zorgen dat iedere fractie en met name ook de kleine fracties in staat zijn om deel te nemen aan 
de vergaderingen van de raadscommissie bepaalt het vijfde lid dat iedere fractie een plaatsvervangend lid kan 
voordragen. Voor de plaatsvervangende leden gelden dezelfde eisen als voor het lid van een raadscommissie. 
De vervangingsregeling geldt uitsluitend voor de op basis van het eerste lid benoemde leden. 
 
Om er voor te zorgen dat iedere fractie en met name ook de kleine fracties in staat zijn om deel te 
nemen aan de vergaderingen van de raadscommissie is ervoor gekozen dat de commissies flexibel 
kunnen worden bemenst. De leden per commissie staan niet vast. Een ieder die aan de criteria voldoet 
en als lid is benoemd, kan zitting nemen in een commissie naar keuze, met de restrictie dat per 
commissie maximaal twee zetels per fractie kunnen worden ingevuld.  
 
Artikel 7 Griffier en commissiegriffier 
Toelichting: “artikel 26” wijzigen “artikel 24”. 
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Artikel 8 Aanwezigheid college, burgemeester en wethouders  
Wijzigen in titel: “wethouders” vervangen door “secretaris”. 
 
In de praktijk zijn burgemeester, wethouders en secretaris standaard uitgenodigd om bij de vergaderingen 
aanwezig te zijn. Het huidige artikel 8 geeft een beschrijving met betrekking tot het uitnodigen door de voorzitter 
van collegeleden (lid1), het verzoek van collegeleden om deel te mogen nemen aan vergaderingen (lid 2) en het 
beslissen op dit verzoek door de voorzitter (lid 3). 
 
Nieuwe tekst artikel 8: Burgemeester, één of meer wethouders en de secretaris zijn standaard uitgenodigd om 
in de vergadering aanwezig te zijn en aan de beraadslagingen deel te nemen, tenzij de vergadering anders 
beslist.  
Vervallen: huidige lid 1, 2 en 3. 
 
Ten opzichte van de oude toelichting wordt in de nieuwe toelichting van de VNG Modelverordening een 
uitwerking gegeven van de politieke ontwikkelingen met betrekking tot de aanwezigheid van wethouders bij 
commissievergaderingen. Hierbij wordt ook ingegaan op de wijziging van artikel 21 van de Gemeentewet 
waarbij tot uitdrukking komt dat de wethouder als vanzelfsprekende partner van de raad wordt betrokken bij de 
beraadslagingen van de raad. De huidige toelichting wordt derhalve vervangen door de toelichting conform 
VNG modelverordening. 
 
Toelichting als onderstaand wijzigen:  
Het kan gewenst zijn dat een lid van het college, de burgemeester of de secretaris deelneemt aan de 
vergadering van de raadscommissie. De commissie kan per vergadering beslissen of de aanwezigheid al dan 
niet gewenst is en of de genodigde aan de beraadslagingen mag deelnemen. Artikel 82, vijfde lid, dat artikel 21, 
tweede lid, van overeenkomstige toepassing verklaart, is hiervoor de grondslag. Dit geldt zowel voor besloten 
als voor niet besloten vergaderingen. In openbare vergaderingen kunnen collegeleden, de burgemeester en de 
secretaris uiteraard altijd aanwezig zijn. Deelnemen aan de beraadslagingen kunnen zij echter alleen als de 
raadscommissie hiermee instemt. In de regel zal de portefeuillehouder veelal wel aanwezig zijn ten behoeve 
van het voeren van overleg en het uitoefenen van controle door de raadscommissie. 
 
De bepaling is met de herziening in 2006 gewijzigd. Er is gekozen voor een wat minder strenge duale redactie. 
Zo is het artikel over de secretaris geïntegreerd in dit artikel 8 en is weggelaten dat aan het college 
toestemming moet worden gevraagd voor de aanwezigheid van de secretaris (aangezien het college werkgever 
is van de secretaris). Het oude artikel 9 over de secretaris is hierdoor vervallen. Daarnaast is in dit artikel de 
bepaling geschrapt dat de raadscommissie bij aanvang van de vergadering kan beslissen dat de burgemeester 
en één of meer wethouders niet in de vergadering aanwezig mogen zijn of aan de beraadslagingen mogen 
deelnemen. Gezien de eerste bepaling van het artikel is dit feitelijk overbodig. 
 
De stuurgroep Leemhuis heeft in haar rapport aandacht besteed aan de aanwezigheid van de burgemeester en 
leden van het college in de commissievergaderingen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties staat een minder 'stramme' ontvlechting voor ogen. Deze minder stramme ontvlechting komt 
terug in een voorstel tot wijziging van artikel 21 (aanwezigheid wethouder in de raadsvergadering). In een 
aanhangig wetsvoorstel (30 902) bij de Tweede Kamer wordt voorgesteld de aanwezigheid van de wethouder in 
raadsvergaderingen te reguleren. Dit geldt niet alleen voor plenaire raadsvergaderingen, maar ook voor 
commissievergaderingen. 
 
Met de wijziging van artikel 21 van de Gemeentewet moet tot uitdrukking komen dat de wethouder als 
vanzelfsprekende partner van de raad wordt betrokken bij de beraadslagingen van de raad. Hoewel in de 
Memorie van Toelichting van de Wet dualisering gemeentebestuur gemotiveerd is afgeweken van de regeling, 
zoals deze geldt voor ministers en staatssecretarissen (artikel 69 Grondwet), is in de praktijk gebleken dat de 
huidige bepaling in de Wet dualisering gemeentebestuur toch problemen veroorzaakt. De kern van de 
dualisering is weliswaar de ontvlechting van de raad en het college van burgemeester en wethouders, maar het 
is niet de bedoeling geweest de raad en het college in posities te brengen, waarmee ze elkaar kunnen 
uitsluiten. De raad en het college zijn immers samen verantwoordelijk voor een beter bestuur in de gemeente. 
Synergie tussen raad en college is daarbij van wezenlijk belang. 
 
Daarom wordt gekozen voor een redactie van artikel 21 naar analogie van artikel 69 Grondwet, waarin nog 
voldoende ruimte is voor nadere afspraken die passen bij de lokale verhoudingen. Hoewel de VNG onderkent 
dat het al dan niet aanwezig zijn van wethouders in de raadsvergadering in de praktijk een probleem kan zijn, 
acht de VNG een aanpassing van artikel 21 niet nodig en geeft er voorkeur aan om het aan de gemeenten over 
te laten hoe met dit artikel om te gaan. Daarbij geeft de VNG aan dat slechts bij wijze van uitzondering de 
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wethouder niet in de raadsvergadering aanwezig zou moeten zijn. Hierbij aansluitend wordt in het huidige 
voorstel gekozen voor een formulering waarin de wederkerigheid in de posities van de raad en het college van 
burgemeester en wethouders is uitgewerkt. Enerzijds kan de wethouder zelf bepalen of hij al dan niet aanwezig 
is en deelneemt aan de beraadslagingen. Anderzijds kan de raad de wethouder uitnodigen indien hij het van 
belang acht dat de wethouder aanwezig is en aan de beraadslagingen deelneemt. Deze constructie laat 
voldoende ruimte voor individuele gemeenten om op hun eigen manier met dit vraagstuk om te gaan. 
 
In de Memorie van Toelichting op de Wet dualisering gemeentebestuur wordt verwezen naar de 
vanzelfsprekendheid dat ministers zich niet mengen in beraadslagingen over aangelegenheden die in het 
bijzonder de Kamers aangaan en die de Kamers zonder inmenging van anderen willen behandelen. 
 
Volgens de minister is er geen reden om te veronderstellen dat wethouders niet ditzelfde inzicht zullen hebben 
en is een terughoudende formulering dus niet langer noodzakelijk. Dit hangt sterk samen met de positie van de 
raad ten opzichte van het college. In de praktijk is gebleken dat er geen aanleiding is om aan de sterke positie 
van de raad te twijfelen: de raad heeft volgens de minister juist aan zelfbewustzijn gewonnen. 
 
Om te komen tot een praktische regeling is er in deze bepaling voor gekozen om de voorzitter van de 
raadscommissie een voorlopige beslissing omtrent de aanwezigheid van de burgemeester of een wethouder en 
de deelname aan de beraadslagingen te laten nemen. Als de raadscommissie het niet met deze voorlopige 
beslissing van de voorzitter eens is, kan zij bij aanvang van de vergadering anders beslissen. Een expliciete 
beslissing bij iedere vergadering is niet nodig. Als de raadscommissie niet aangeeft dat de aanwezigheid van 
het college niet gewenst is, volstaat de beslissing van de commissievoorzitter. 
 
Artikel 9 Vergaderfrequentie 
Met betrekking tot lid 3 is niet duidelijk of gesproken moet worden over leden of over fracties. De VNG 
Modelverordening spreekt over fracties, maar in de toelichting van de VNG Modelverordening wordt weer 
aangegeven dat ook gekozen kan worden voor “een bepaald deel”. Ook geven de verordeningen van 
verschillende plaatsen in het land hierover geen duidelijk beeld; er wordt zowel over fracties als over leden 
gesproken. Omdat in Den Helder geen vaste commissieleden zijn ligt het voor de hand bij dit artikel “leden” te 
wijzigen in “fracties”.  
 
Wijzigen lid 3: “twee leden” wijzigen in “twee fracties”.  
Toelichting: geen wijziging 
 
Artikel 11 Oproep 
Wijzigen lid 3: “artikel 13, tweede lid” wijzigen in “artikel 12, eerste lid”. 
 
Artikel 13 Ter inzage leggen van stukken 
Wijzigen lid 2: “Een origineel van een ter inzage gelegd stuk wordt niet buiten het stadhuis gebracht” wijzigen in 
“Onverminderd het bepaalde in het eerste lid kunnen stukken ook op elektronische wijze aan een ieder ter 
beschikking worden gesteld”. 
Toelichting: geen wijziging. 
 
Artikel 14 Openbare kennisgeving 
Nieuw lid 2 c: De openbare kennisgeving vermeldt: de mogelijkheid tot het uitoefenen van het spreekrecht als 
bedoeld in artikel 17.  
Toelichting: geen wijziging 
 
Artikel 16 Opening vergadering en quorum 
In de huidige verordening wordt de vergadering geopend indien meer dan de helft van het aantal zitting 
hebbende leden aanwezig is. De VNG Modelverordening spreekt over leden. De verordeningen van 
verschillende plaatsen in het land geven echter geen duidelijk beeld; er wordt zowel over fracties als over leden 
gesproken. Omdat in Den Helder geen vaste commissieleden zijn ligt het voor de hand ook bij dit artikel “leden” 
te wijzigen in “fracties”.  
Wijzigen lid 1: “leden” wijzigen in “fracties”. 
Wijzigen lid 2: “leden” wijzigen in “fracties”.  
Toelichting: “leden” wijzigen in “fracties”. 
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Artikel 17 Spreekrecht burgers 
Wijzigen lid 3: “48 uur” wijzigen in “24 uur”. 
Toelichting: “48 uur” wijzigen in “24 uur”.  
 
Toelichting als onderstaand wijzigen:  
Deze bepaling heeft een facultatief karakter. 
Bij de wijziging van de modelverordening in 2006 is er voor gekozen om het spreekrecht uit het Reglement van 
orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad te halen en dit recht te versterken in de 
verordening op de raadscommissies. Uit de praktijk kwamen namelijk steeds meer signalen dat het 
inspreekrecht tijdens de raadsvergaderingen niet de goede manier was om burgers te betrekken bij de 
besluitvorming. Vooralsnog is gekozen om zowel in de raadsvergaderingen als in de 
commissievergaderingen de mogelijkheid van het inspreken door burgers toe te staan. 
 
Juist omdat de raadsvergadering het sluitstuk is van het besluitvormingsproces dat lang daarvoor al is 
begonnen (ambtelijke organisatie, college, commissies) is de kans klein dat de raad op dat moment - als reactie 
op het inspreken van een burger - nog van richting verandert. De inspreekmogelijkheid van de burger tijdens de 
raadsvergadering kan daarmee als "schijnspreekrecht" worden betiteld. De mogelijkheid van burgers om tijdens 
de commissievergaderingen in te spreken zou daarentegen beter benut kunnen worden. Deze vergaderingen 
zijn doorgaans laagdrempelliger en hebben meer mogelijkheden om met de inspreker in overleg te gaan in een 
informele setting. Het spreekrecht van burgers kan bijdragen aan het vergroten van de betrokkenheid van de 
burgers bij het lokaal bestuur, één van de doelstellingen van de vernieuwing van het lokaal bestuur. 
 
Bij de wijzigingen in 2008 is het spreekrecht (artikel 17) verder gedereguleerd door de maximale spreektijd per 
onderwerp en per spreker niet uitdrukkelijk aan termijnen te binden. Gemeenten kunnen afhankelijk van de 
lokale situatie hieraan zelf een formele of praktische invulling geven. 
 
In het eerste lid zijn drie onderwerpen opgenomen, waar het spreekrecht niet voor geldt. Als een besluit van de 
raad of het college vatbaar is voor bezwaar en de burger belanghebbende is, kan de burger een bezwaarschrift 
indienen. Ook kan een burger beroep instellen bij de rechtbank. Dit zijn formele procedures die zien op de 
rechtsbescherming van de burger. Verder zijn de benoemingen, keuzen, voordrachten en aanbevelingen van 
personen uitgesloten van het spreekrecht van burgers. Omdat inspraak over de benoemingen, keuzen, 
voordrachten of aanbevelingen van personen - de belangen van - kandidaten al dan niet in de uitoefening van 
hun ambt of functie kan schaden, kunnen burgers hierover geen uitlatingen doen. Vervolgens kunnen burgers 
zich ook niet uitlaten over onderwerpen, waar zij op grond van artikel 9:2 Algemene wet bestuursrecht een 
klacht over kunnen indienen. Deze procedure gaat vóór het spreekrecht van burgers. 
 
Het is mogelijk om het spreekrecht te beperken tot die onderwerpen die op de agenda van de raadscommissie 
staan. In het eerste lid dient dan toegevoegd te worden; d. niet-geagendeerde onderwerpen. Het is een keuze 
van de raad of en hoe zij het spreekrecht wil vormgeven. In het geval de burgers de mogelijkheid hebben om 
een burgerinitiatief in te dienen ligt het wellicht meer voor de hand om alleen spreekrecht toe te staan over 
geagendeerde onderwerpen. Burgers hebben immers het instrument van een initiatief om onderwerpen op de 
agenda te plaatsen. Indien er geen mogelijkheid is tot burgerinitiatief kan het spreekrecht het instrument van de 
burger zijn om aandacht te vragen voor een onderwerp. In dit geval ligt het voor de hand om dit instrument niet 
teveel in te perken. 
 
De burgers die wensen in te spreken moeten zich binnen een ‘redelijke termijn’ voor de vergadering melden bij 
de griffier. De griffier kan, indien nodig, de persoon naar de juiste raadscommissie verwijzen. Uiteraard kan, 
afhankelijk van de beschikbaarheid, ook gekozen worden voor aanmelding bij de commissiegriffier. Procedureel 
is het handig om als ‘redelijke termijn’ circa 48 uur aan te houden. Door niet uitdrukkelijk een termijn op te 
nemen, kan hiermee flexibel worden omgegaan en de servicegerichtheid naar de burger worden vergroot. 
 
In het vierde lid is ervoor gekozen om een burger slechts één maal het woord te geven en niet een discussie te 
laten plaatsvinden. De raad kan er ook voor kiezen om burgers die inspreken een tweede termijn te geven. In 
dat geval zal het vierde lid moeten worden aangepast. Afhankelijk van de lokale situatie kan als richtlijn 5 
minuten spreektijd per burger worden aangehouden. Op voorstel van de voorzitter, die in eerste instantie voor 
een ordentelijk verloop van de vergadering moet zorgen en dus moet kunnen aanvoelen of een verkorting of 
verlenging van de spreektijd gewenst is, kan van deze richtlijn worden afgeweken. 
 
Op basis van artikel 18, eerste lid, wordt het verslag toegezonden aan de burgers die hebben ingesproken. 
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Artikel 21 Voorstellen van orde 
Toelichting: verwijderen “(zie ook artikel 20, tweede lid)”. 
Verwijzing naar dit artikel is niet meer van toepassing aangezien dit artikel gewijzigd is. 
 
Artikel 22 Handhaving orde; schorsing 
Toevoegen aan lid 1 b: In de eerste termijn vinden geen interrupties plaats.  
Toelichting: toevoegen na afrondt: Afgesproken is dat in de eerste termijn niet wordt geïnterrumpeerd.  
 
Artikel 23 Beraadslaging 
Toelichting: “ te beperken” wijzigen in “onnodig te verlengen”. 
Toelichting: “(zie artikel 21)” wijzigen in “(zie artikel 19)”.  
 
Artikel 28 Geheimhouding 
Toevoegen aan artikel: Artikel 22 van deze verordening is van overeenkomstige toepassing.  
Toelichting: geen wijziging. 
 
Artikel 32 Inwerkingtreding 
(datum aanpassen) 
 
Stemmen in commissies 
Tot op heden ontbreekt er in de Verordening op de raadscommissies een bepaling met betrekking tot stemmen. 
Op 9 april 2008 heeft het Ministerie van Binnenlandse zaken een brief verstuurd over het systeem van gewogen 
stemmen in de raadscommissie. Hierin wordt aangegeven dat de Gemeentewet er aan in de weg staat in de 
raadscommissies een systeem van gewogen stemmen te hanteren. Gewogen stemming zou slechts mogelijk 
zijn indien dit door de wetgever uitdrukkelijk zou zijn geregeld. Dat is nu niet het geval. Een commissielid kan 
dan ook niet stemmen namens afwezige leden van zijn fractie. In de raadscommissie geldt het principe “one 
man, one vote’. Om onduidelijkheden te voorkomen wordt een nieuw artikel 20a met deze strekking opgenomen 
in de verordening. 
 
Nieuw: Artikel 20a Stemmen in commissies 
Tekst artikel 20a: Indien sprake is van een stemming in de commissie heeft ieder aanwezig lid één stem. 
Toelichting: Op 9 april 2008 heeft het Ministerie van Binnenlandse zaken een brief verstuurd over het systeem 
van gewogen stemmen in de raadscommissie. Hierin wordt aangegeven dat de Gemeentewet er aan in de weg 
staat in de raadscommissies een systeem van gewogen stemmen te hanteren. Gewogen stemming zou slechts 
mogelijk zijn indien dit door de wetgever uitdrukkelijk zou zijn geregeld. Dat is nu niet het geval. Een 
commissielid kan dan ook niet stemmen namens afwezige leden van zijn fractie. In de raadscommissie geldt het 
principe “one man, one vote’.  
 
Financiële consequenties
Het voorliggende voorstel heeft geen financiële consequenties. 
 
Juridische consequenties
Het voorliggende voorstel heeft geen juridische consequenties. 
 
Communicatie
Na vaststelling door uw raad zal de verordening op de gebruikelijke wijze bekend worden gemaakt.  
 
Aanpak / uitvoering
Na vaststelling in het presidium van 15 februari 2010 zal het voorstel aan de nieuwe raad worden voorgelegd ter 
besluitvorming. 
 
Den Helder, 15 februari 2010 
 
 Het presidium van Den Helder 
 
 Koen Schuiling , voorzitter 
 
 
 mr. drs. M. Huisman , griffier 
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