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Onderwerp: Opvolging raadslid J. Klopstra in diverse commissies 

Gevraagd besluit: 
1. E.J. Dasbach te benoemen tot voorzitter voor de raadscommissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke 

ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer; 
2. E.M. Krijns te benoemen tot lid van de werkgeverscommissie; 
3. N. List te benoemen tot lid van de commissie onderzoek geloofsbrieven; 
4. H. van Dongen als tweede persoon te belasten met de waarneming van het voorzitterschap van de raad bij 

verhindering of ontstentenis van de burgemeester. 

Publiekssamenvatting 
Op 16 september 2019 beëindigt de heer J. Klopstra zijn raadslidmaatschap. De heer Klopstra is naast raadslid 
ook voorzitter voor de raadscommissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en 
Stadsontwikkeling en -beheer (en daarmee lid van de agendacommissie), de werkgeverscommissie en de 
commissie onderzoek geloofsbrieven. Tevens is hij als tweede persoon belast met de waarneming van het 
voorzitterschap van de raad bij verhindering of ontstentenis van de burgemeester. In deze functies dient de heer 
Klopstra te worden opgevolgd. De opvolging als raadslid is in een separaat voorstel geregeld. 

Inleiding 
Door de beëindiging van het raadslidmaatschap van de heer J. Klopstra zijn een aantal vacatures in te vullen, te 
weten het voorzitterschap van de raadscommissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en 
Stadsontwikkeling en -beheer (en daarmee het lidmaatschap van de agendacommissie), het lidmaatschap van 
de werkgeverscommissie, het lidmaatschap van de commissie onderzoek geloofsbrieven en de tweede persoon 
die is belast met de waarneming van het voorzitterschap van de raad bij verhindering of ontstentenis van de 
burgemeester. 

Beoogd maatschappelijk resultaat 
Met de benoemingen is de continuïteit van de werkzaamheden van de raadscommissies, de agendacommissie, 
de werkgeverscommissie, de commissie onderzoek geloofsbrieven en de gemeenteraad gewaarborgd. 

Kader 
In artikel 5 van de Verordening op de raadscommissies Den Helder 2018 is het voorzitterschap van de 
raadscommissies geregeld. 
In artikel 2 van de Verordening op de agendacommissie Den Helder 2018 is de samenstelling van de 
agendacommissie bepaald. 
Artikel 2 van de Verordening werkgeverscommissie 2011 regelt de samenstelling van de werkgeverscommissie. 
De samenstelling van de commissie onderzoek geloofsbrieven is geregeld in artikel 5 van het Reglement van 
orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Den Helder 2018. 
In artikel 77, lid 1, van de Gemeentewet is de waarneming van het voorzitterschap van de raad geregeld 

Argumenten 
In de regelingen die onder het kader zijn genoemd, zijn de werkzaamheden en samenstellingen geregeld van 
de gremia waarin door het vertrek van de heer J. Klopstra vacatures zijn ontstaan. Het ligt in de rede alle 
ontstane vacatures in te vullen. 



Maatschappelijk draagvlak 
Er is verder geen onderzoek gedaan naar het maatschappelijk draagvlak. 
De benoemingsbesluiten zijn niet referendabel. Benoemingen van personen zijn namelijk uitgesloten in artikel 2, 
lid i, van de Referendumverordening 2012. 
Het voorstel kent geen duurzaamheidsaspecten. 

Financiële consequenties 
Het voorstel heeft geen financiële consequenties. 

Communicatie 
Aan de benoemde leden zal via de gebruikelijke wegen (website e.d.) bekendheid worden gegeven. 

Realisatie 
De benoemde personen kunnen per direct hun werkzaamheden aanvangen. 

Den Helder, 16 september 2019 


