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

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

 
Gevraagd besluit:
Voorzitters te benoemen voor de raadscommissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en 
Stadsontwikkeling en -beheer.  
 
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 commissievoorzitters beëindigd. Hierdoor dienen door de raad nieuwe voorzitters voor de 
commissies te worden benoemd voor de raadsperiode 2010-2014.  
 
Beoogd resultaat
Het benoemen van commissievoorzitters zodat de raadscommissies hun taken weer kunnen uitvoeren. 
 
Kader
Artikel 5 van de Verordening op de raadscommissies 2010. 
 
Argumenten / alternatieven
Op grond van artikel 5 van de Verordening op de raadscommissies 2010 dient een poule te worden gevormd 
van 6 personen voor het voorzitterschap van de drie raadscommissies. De raad dient deze voorzitters uit zijn 
midden te benoemen.  
 
Financiële consequenties
Het benoemen van de voorzitters heeft geen financiële consequenties. 
 
Juridische consequenties
De voorzitters krijgen met hun benoeming hun taken toebedeeld. Deze zijn het leiden van de vergadering, het 
handhaven van de orde, het doen naleven van de Verordening op de raadscommissies 2010 en hetgeen te 
doen wat deze verordening hen opdraagt. De voorzitters maken deel uit van de agendacommissie. De 
voorzitters zijn geen lid van de raadscommissies. 
 
Communicatie
Aan de benoemde voorzitters zal via de gebruikelijke wegen (Raad en Daad, Helderberaad, website e.d.) 
bekendheid worden gegeven. 
 
Aanpak / uitvoering
De raadsgriffie stelt per jaar een schema op waarin de commissies aan de voorzitters worden toegedeeld. 
 
Den Helder, 23 april 2010 
 
 Het Presidium van Den Helder 
 
 Koen Schuiling , voorzitter 
 
 
 
 mr. drs. M. Huisman , griffier  


