
Den Helder 
Geamendeerd raadsbesluit 

Raadsvergadering d.d. : 6 mei 2014 

Besluit nummer : RB14.0022 

Onderwerp : Wijziging Verordening op de raadscommissies 2010. 

De raad van de gemeente Den Helder; 

gelezen het raadsvoorstel nummer RVO14.0032 van het presidium van 3 maart 2014; 

besluit: 

vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Verordening op de raadscommissies 2010; 

Artikel I Wijziging verordening 

*) Artikel 4 Samenstelling 
a. Wijzigen lid 5 als volgt: 

5. Een fractie mag maximaal vijf n iet-raadsled en als commissielid voordragen. 

Artikel 5 Voorzitter 
a. Invoegen nieuw lid 2: 

2. Om de affiniteit met een raadscommissie te bevorderen worden vanuit de poule aan elk van de 
drie raadscommissies twee vaste personen gekoppeld die om en om het voorzitterschap van de 
desbetreffende commissie voor hun rekening nemen. 

b. Hernummeren huidig lid 2 in nieuw lid 3, huidig lid 3 in nieuw lid 4. 

Artikel 9 Vergaderfrequentie 
a. Invoegen nieuw lid 2: 

2. Indien de maandag van de vergadering een feestdag betreft wordt er op de daaropvolgende 
dinsdag vergaderd. 

b. Hernummeren huidig lid 2 in nieuw lid 3, huidig lid 3 in nieuw lid 4, huidig lid 4 in nieuw lid 5, 
huidig lid 5 in nieuw lid 6. 

Artikel 10 Agendacommissie 
a. Wijzigen lid 3 als volgt: 

3. De agendacommissie heeft tot taak het voorlopig vaststellen van de agenda's van de 
raadscommissies waarbij tevens wordt aangegeven welke onderwerpen informerend, 
meningsvormend en adviserend zijn. 

Artikel 17 Spreekrecht burgers 
a. Wijzigen lid 7 als volgt: 

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. De voorzitter verdeelt de spreektijd evenredig over de insprekers als 
er meer dan drie insprekers zijn. 

Invoegen nieuw artikel 17a Actuele vragen, als volgt: 
Artikel 17a Actuele vragen 
1. Vragen dienen actueel te zijn en dienen kort en bondig geformuleerd te worden. 
2. Het commissielid dat de vragen wil stellen, meldt dit onder vermelding van het onderwerp en betreffende 
raadscommissie, uiterlijk op de dag van vergadering voor 12.00 uur bij de griffie. 
3. De actuele vraag wordt in de betreffende raadscommissie als laatste agendapunt behandeld. 
4. De actuele vragenronde duurt niet langer dan 10 minuten. 
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Artikel 25 Advies 
a. Wijzigen lid 4 als volgt: 

4. In het advies worden desgewenst de standpunten van alle fracties opgenomen. 
b. Wijzigen lid 5 als volgt: 

5. In het advies wordt gemotiveerd aangegeven of een onderwerp als hamerpunt of bespreekpunt 
op de raadsagenda komt, waarbij de bespreekpunten concreet worden opgenomen in het advies. 

Invoegen nieuw artikel 33a Citeertitel, als volgt: 
Artikel 33 a Citeertitel 

Deze verordening kan aangehaald worden als: Verordening op de raadscommissies 2014. 

Artikel II Inwerkingtreding 

Deze verordening treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekend gemaakt. 

Aldus besloten in de raadsvergadering 
van 6 mei 2014. 

voorzitter 
Koen Schuiling 

mr. drs. M. Huisman 

V 

griffier 
mr. drs. M. Huisman 

*) zie amendement AM14.00010 van de fractie van GroenLInks e.a. 
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Amendement 

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 6 mei 2014, 
gelezen het raadsvoorstel nummer RVO 14.0032, het voorstel tot het wijzigen van 
de Verordening op de raadscommissies 2010 

besluit: 

toe te voegen onder Artikel I Wijziging verordening: 

Artikel 4 Samenstel l ing 
a. Wijzigen lid 5 als volgt: 

5. Een fractie mag maximaal vijf niet-raadsleden als commissielid 
voordragen 

C.J. Dol-Cremers 

Toelichting: 
Om er voor te zorgen dat de kleinere fracties en met name de éénmans fracties in staat 
zijn om optimaal deel te kunnen nemen aan de vergaderingen van de raadscommissies 
is een minimaal aantal van 5 niet-raadsleden noodzakelijk. 

Chrié&n Urn 

Dv u t ^bcc 

AMENDEMENT nr . : / / . I 

datum raadsvergadering: 

aangenomen / fctfp.Ttr.jp en / rogetEsfetesr 




