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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. 

Publiekssamenvatting 
Fracties die een uitbreiding van het aantal commissieleden wensen en nog niet worden ondersteund door het 
maximaal aantal commissieleden, kunnen een voordracht ter benoeming van een commissielid bij de raad 
indienen. De voorgedragen kandidaten treft u aan op het bijgevoegde (ontwerp)besluit. 

Inleiding 
Op basis van de Verordening op de raadscommissies 2010 mag elke fractie maximaal vijf commissieleden, niet 
zijnde raadsleden, laten benoemen. De commissies tellen maximaal twee zetels per fractie. Deze zetels mogen 
vrij worden ingevuld door raadsleden en commissieleden. 

Beoogd maatschappelijk resultaat 
Door het benoemen van commissieleden kunnen alle raadsfracties zich laten vertegenwoordigen in de 
raadscommissies. 

Kader 
Artikel 82 van de Gemeentewet en de Verordening op de raadscommissies 2010. Voorts zijn de artikelen 10 tot 
en met 13 en 15 van de Gemeentewet (o.a. openbaar maken nevenfuncties, incompatibiliteiten en verboden 
handelingen) van overeenkomstige toepassing op de leden van de raadscommissies. 

Argumenten 
Fracties die een uitbreiding van het aantal commissieleden wensen en nog niet worden ondersteund door het 
maximaal aantal commissieleden, kunnen een voordracht ter benoeming van een commissielid bij de raad 
indienen. Voorgedragen leden dienen wel bij de laatstgehouden gemeenteraadsverkiezingen op de 
kandidatenlijst van de betreffende fractie te hebben gestaan. 

Maatschappelijk draagvlak 
Er is geen onderzoek gedaan naar het maatschappelijk draagvlak. Het besluit tot benoemen van leden voor de 
raadscommissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer is niet 
referendabel. Benoemingen van personen zijn uitgesloten in artikel 2, lid 1, van de Referendumverordening 
2012. 

Financiële consequenties 
De commissieleden ontvangen presentiegelden per bijgewoonde vergadering. Hiervoor is een structureel 
budget opgenomen in de begroting van de gemeente. Het voorliggende besluit heeft derhalve geen budgettaire 
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 
De kandidaten zijn door hun fracties voorgedragen. Als een stemming gewenst is, vindt hierover een 
schriftelijke stemming plaats. Na de benoeming wordt het commissielid gevraagd de eed of belofte af te leggen 
en de integriteitsverkiaring te ondertekenen. 

Den Helder, 27 augustus 2014. 
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