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Registratienummer: 

 

RVO16.0061 Portefeuillehouder: presidium 

Van afdeling: Griffie Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:  Geen. 
Behandelend ambtenaar: 

Telefoonnummer: 

E-mail adres: 

mr. drs. M. Huisman 

(0223) 67 8101 

m.e.huisman@denhelder.nl 

Onderwerp:  Voorstel tot het benoemen van plaatsvervangende leden van de regionale 

raadscommissie Noordkop 

 

Gevraagd besluit: 

De plaatsvervangende leden te benoemen. 

 

 

Publiekssamenvatting 

In de Verordening Noordkopraad i.o. 2015 is bepaald dat deze regionale raadscommissie is samengesteld uit 

één afgevaardigde per fractie uit de raden. De raden hebben daarom vorig jaar per fractie één afgevaardigde 

aangewezen. Bij het aanbieden van de stukken voor de regionale raadscommissie Noordkop van 2 juni jl. is 

aangekondigd dat voor deze commissie elke individuele fractie de gelegenheid moet hebben deel te nemen aan 

de regionale beraadslagingen Met dit voorstel wordt daaraan tegemoet gekomen.  

 

Inleiding 

In de Verordening Noordkopraad i.o. 2015 is bepaald dat deze regionale raadscommissie is samengesteld uit 

één afgevaardigde per fractie uit de raden. De raden hebben daarom vorig jaar per fractie één afgevaardigde 

aangewezen.  

 
Bij het aanbieden van de stukken voor de regionale raadscommissie Noordkop van 2 juni jl. is aangekondigd 
dat voor deze commissie elke individuele fractie de gelegenheid moet hebben deel te nemen aan de regionale 
beraadslagingen en om die reden een lid in staat dient te worden gesteld zich te kunnen laten vervangen in 
geval van afwezigheid.  
 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Met het benoemen van de plaatsvervangende leden wordt tegemoet gekomen aan de afspraak dat elke fractie 

vertegenwoordigd moet kunnen zijn, ook in geval het lid verhinderd is.  

 

Kader 

Artikel 84 van de Gemeentewet en de Verordening Noordkopraad i.o. vormen het juridisch kader.  

 

Argumenten 
Op basis van de Verordening Noordkopraad i.o. mag elke fractie één persoon afvaardigen voor de regionale 
raadscommissie, de Noordkopraad i.o..  
 
Bij het aanbieden van de stukken voor de regionale raadscommissie Noordkop van 2 juni jl. is aangekondigd 
dat voor deze commissie elke individuele fractie de gelegenheid moet hebben deel te nemen aan de regionale 
beraadslagingen en om die reden een lid in staat dient te worden gesteld zich te kunnen laten vervangen in 
geval van afwezigheid. Het is vrij aan de gemeenteraden hoe de individuele fracties komen tot een lijst van 
plaatsvervangers per fractie. Na het zomerreces kan vervolgens elke fractie een plaatsvervanger afvaardigen.  
 
Thans nemen de volgende leden van de gemeenteraad van Den Helder deel aan de regionale raadscommissie 
Noordkop: Cees Bazen, Tjitske Biersteker, Nel Dol, Harrie van Dongen, Carla van Driesten, Jan Klopstra, Frans 
Klut, Marcel de Knijff, Rachel Post, Marinus Vermooten, Peter de Vrij en Michiel Wouters.  

 

Met dit voorstel wordt tegemoet gekomen aan het benoemen van de plaatsvervangende leden.  

 

Maatschappelijk draagvlak 

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

plaatsvervangende leden voor de regionale raadscommissie is niet referendabel. Benoemingen van personen 

zijn namelijk uitgesloten in artikel 2, lid i, van de Referendumverordening 2012.  
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Financiële consequenties 

Er zijn geen financiële consequenties. 

 

Communicatie 

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

bekendheid worden gegeven. 

 

Realisatie 

Na besluitvorming in uw raad kunnen de plaatsvervangende leden deelnemen aan de regionale 

raadscommissie Noordkop. 

 

 

Den Helder, 29 juni 2016 

 

Het presidium van de gemeente Den Helder, 

 

 

voorzitter 

Koen Schuiling  
  

 

raadsgriffier 

mr. drs. M. Huisman  
  


