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Advies    

¥ 

Raadsbesluit 

Raadsvergadering d.d.: [...] 2008 

Besluit nummer: Nog in te vullen 

Onderwerp: Aanpassingen werkwijze raad en commissies naar aanleiding van de gehouden 

evaluatie ‘Helderberaad, een jaar later’.  

 

 

De raad van de gemeente Den Helder; 

 

gelezen het voorstel nummer [...] van het presidium van Den Helder van 22 september 2008; 

 

kennis genomen hebbende van de voorbereidende commissievergadering Bestuur en Middelen van [...] 2008; 

 
besluit: 

 

1. De volgende aanpassingen in te voeren in de werkwijze van de raad en raadscommissies naar aanleiding 

 van de gehouden evaluatie ‘Helderberaad, een jaar later’:  

 
 a. 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; 

 

 b. de aanlevering van de stukken voor de raads- en commissievergaderingen een week eerder laten 

 plaatsvinden dan nu het geval is; 

 

 c. de raad of de raadscommissies vergaderen op dinsdag in de weken waarvan de maandag een feestdag 

 is. Het niet in de schoolvakanties vergaderen blijft onverminderd van kracht; 

 

 d. 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.  

 

 e afhankelijk van het onderwerp en ter beoordeling van de agendacommissie, raadsbrede 

 commissievergaderingen uitzenden via internet;  

 

 f. de Plaza als vergaderlocatie verbeteren, bijvoorbeeld door het optimaliseren van de geluidskwaliteit en de 

 verlichting en het ‘afschotten’ van de locatie met gordijnen/panelen; 

 

 g. de griffier opdracht geven het begrip ‘kaderstelling’ nader uit te werken in een notitie.  

 

2. De effecten van de onder 1 van dit besluit genoemde aanpassingen in april 2009, of indien daartoe 

aanleiding bestaat eerder, in het presidium te bespreken, waarna de betreffende regelingen hierop worden 

aangepast.  

 

 

 Aldus besloten in de raadsvergadering  

 van [....] 2008. 

 

 

 S. Hulman MSc , voorzitter 

 

 

 

 

 mr. drs. M. Huisman , griffier 


