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Onderwerp:  Voorstel tot het benoemen van drie leden in de commissie onderzoek geloofsbrieven. 

 

Gevraagd besluit: 

Drie leden te benoemen in de commissie onderzoek geloofsbrieven. 

 

Publiekssamenvatting 

In het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van  

Den Helder 2015 (Rvo) is bepaald dat de raad een commissie onderzoek geloofsbrieven instelt, bestaande uit 

drie raadsleden. Deze commissie heeft tot taak de geloofsbrieven en de daarop betrekking hebbende stukken 

van nieuw benoemde raadsleden te onderzoeken en de raad te adviseren over de toelating van deze 

raadsleden. Met dit voorstel wordt in de bemensing van de commissie voorzien. 

 

Inleiding 

In artikel 5 van het Rvo is bepaald dat de raad een commissie onderzoek geloofsbrieven instelt, bestaande uit 

drie raadsleden. Deze commissie heeft tot taak de geloofsbrieven en de daarop betrekking hebbende stukken 

van nieuw benoemde raadsleden te onderzoeken en de raad te adviseren over de toelating van deze 

raadsleden. 

  

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Met het benoemen van de leden kan de commissie onderzoek geloofsbrieven haar taken uitvoeren. 

 

Kader 

Het Rvo vormt het juridisch kader. 

 

Argumenten 

In het Rvo zijn de werkzaamheden voor de commissie onderzoek geloofsbrieven geregeld, namelijk de 

geloofsbrieven en de daarop betrekking hebbende stukken van nieuw benoemde raadsleden te onderzoeken en 

de raad te adviseren over de toelating van deze raadsleden. Tot op heden bestond de bemensing van de 

commissie uit de voorzitters van de drie grootste raadsfracties. Het is echter zuiverder de raad uit zijn midden 

de samenstelling van de commissie te laten bepalen, zoals dat ook bij vergelijkbare commissies gebeurt. 

 

Maatschappelijk draagvlak 

Er is verder geen onderzoek gedaan naar het maatschappelijk draagvlak. Het besluit tot het benoemen van 

leden voor de commissie onderzoek geloofsbrieven is niet referendabel. Benoemingen van personen zijn 

namelijk uitgesloten in artikel 2, lid i, van de Referendumverordening 2012. Het voorstel heeft geen aspecten 

met betrekking tot duurzaamheid. 

 

Financiële consequenties 

Er zijn geen financiële consequenties. 

 

Communicatie 

Aan de benoemde leden zal via de gebruikelijke wegen (Raad en Daad, website e.d.) bekendheid worden 

gegeven. 
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Realisatie 

Na besluitvorming in uw raad kan de commissie onderzoek geloofsbrieven haar werkzaamheden uitvoeren. 

 

 

 

 

Den Helder, 24 april 2018 

 

Het presidium van de gemeente Den Helder, 

 

 

voorzitter 

Koen Schuiling  
  

 

raadsgriffier 

mr. drs. M. Huisman  
  


