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Raadsvoorstel 
Registratienummer: 
 

RVO10.0053 Portefeuillehouder: 
Presidium 
 

 
 

Van afdeling: 
Behandelend ambtenaar: 
Telefoonnummer: 
E-mail adres: 

Raadsgriffie 
F.V.A. Hoogervorst 
(0223) 67 8102 
fah@denhelder.nl 

Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: 
- Verordening op de raadscommissies 2010. 

Onderwerp:  Voorstel tot het benoemen van leden voor de raadscommissies Bestuur en 
Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer.  

 
 
 
Gevraagd besluit:
Leden te benoemen voor de raadscommissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en 
Stadsontwikkeling en -beheer (maximaal 4 per fractie).  
 
Inleiding en aanleiding
Met het einde van de zittingsperiode van de raad na de verkiezingen van 3 maart 2010 is het lidmaatschap van 
de toenmalige commissieleden beëindigd. Hierdoor dienen door de raad, op voordracht van de fracties, nieuwe 
commissieleden te worden benoemd voor de raadsperiode 2010-2014.  
 
Beoogd resultaat
Het benoemen van commissieleden zodat de raadscommissies hun taken weer kunnen uitvoeren. 
 
Kader
Artikel 82 van de Gemeentewet en de Verordening op de raadscommissies 2010. 
 
Argumenten / alternatieven
Met de vaststelling van de Verordening op de raadscommissies 2010 op 12 april 2010 is bepaald dat elke 
fractie maximaal 4 commissieleden, niet zijnde raadsleden, mag laten benoemen. De commissies tellen 
maximaal 2 zetels per fractie. Deze zetels mogen vrij worden ingevuld door de raadsleden en de te benoemen 
commissieleden.  
 
Financiële consequenties
De commissieleden ontvangen presentiegelden per bijgewoonde vergadering. Dit wijkt niet af van de vorige 
raadsperiode. In die zin zijn er geen directe financiële consequenties. 
 
Juridische consequenties
De artikelen 10 tot en met 13 en 15 van de Gemeentewet (o.a. openbaar maken nevenfuncties, 
incomptabiliteiten, verboden handelingen en afleggen eed/belofte) zijn van overeenkomstige toepassing op de 
leden van de raadscommissies. 
 
Communicatie
Aan de benoemde leden zal via de gebruikelijke wegen (Raad en Daad, Helderberaad, website e.d.) 
bekendheid worden gegeven. 
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Aanpak / uitvoering
De fracties hebben hun kandidaten voorgedragen. Hierover vindt een schriftelijke stemming plaats. Daarna 
leggen de benoemde kandidaten de eed of belofte af. 
 
Den Helder, 23 april 2010 
 
 Het Presidium van Den Helder 
 
 
 Koen Schuiling , voorzitter 
 
 
  
 mr. drs. M. Huisman , griffier  
  


