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Vaststellen van de Verordening op het presidium Den Helder 2018

Gevraagd besluit:
Vaststellen van de Verordening op het presidium Den Helder 2018.
Publiekssamenvatting
Op grond van artikel 16 Gemeentewet dient de gemeenteraad een reglement van orde voor zijn vergaderingen
en andere werkzaamheden vast te stellen. In dit reglement is opgenomen dat de gemeenteraad van Den Helder
een presidium heeft. Het presidium heeft voornamelijk een algemeen adviserende rol met betrekking tot
aanbevelingen aan de raad inzake de organisatie en het functioneren van de raad. De samenstelling, taken en
bevoegdheden van het presidium worden geregeld in de Verordening op het presidium Den Helder 2018.
Inleiding
Op grond van artikel 16 Gemeentewet dient de gemeenteraad een reglement van orde voor zijn vergaderingen
en andere werkzaamheden vast te stellen. In dit reglement is opgenomen dat de gemeenteraad van Den Helder
een presidium heeft. Het presidium heeft voornamelijk een algemeen adviserende rol met betrekking tot
aanbevelingen aan de raad inzake de organisatie en het functioneren van de raad.
Tot op heden is er in het reglement van orde een artikel opgenomen waarin de werkzaamheden van het
presidium zijn benoemd. Voor een overzichtelijker geheel van de verschillende gremia die de raad ten dienst
staan zijn de samenstelling, taken en bevoegdheden van het presidium geregeld in de afzonderlijke
Verordening op het presidium Den Helder 2018.
Beoogd maatschappelijk resultaat
De samenstelling, taken en bevoegdheden van het presidium formaliseren in de Verordening op het presidium
Den Helder 2018.
Kader
Artikel 16 van de Gemeentewet. Dit artikel regelt het vaststellen van een reglement van orde voor de
vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad.
Artikel 2 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en overige werkzaamheden van de gemeenteraad
van Den Helder 2018 waarin is geregeld dat de raad een presidium heeft.
Argumenten
In de voorliggende verordening zijn de werkzaamheden van het presidium uitgebreider beschreven dan
voorheen. Alle taken en bevoegdheden van het presidium zijn beschreven en verduidelijkt. Daarnaast zijn er
artikelen opgenomen die de tot nu toe gevolgde werkwijze formaliseren zoals de artikelen over onder andere
beheertaken, vergaderfrequentie en -locatie, het versturen van de uitnodigingen, agenda en besluitenlijst en
besluitvorming.
In het artikel 3, taken en bevoegdheden presidium, lid 7, zijn de voormalige artikelen uit het reglement van orde
opgenomen met betrekking tot de procedure begroting en de procedure jaarrekening. Onverminderd het
bepaalde in de Gemeentewet geschiedt de voorbereiding, het onderzoek en vaststelling volgens een procedure
die het presidium vaststelt.
Maatschappelijk draagvlak
Draagvlak
Het voorstel is niet referendabel. Op grond van artikel 2, onder k. van de Referendumverordening
Den Helder 2012 zijn verordeningen uitgezonderd voor het houden van een referendum.
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Duurzaamheid
Het betreft het instellen van een verordening. In dit kader is duurzaamheid niet van toepassing.
Financiële consequenties
Het voorliggende voorstel heeft geen financiële consequenties.
Communicatie
Na vaststelling door uw raad zal de verordening op de gebruikelijke wijze bekend worden gemaakt.
Realisatie
Dit voorstel is in het presidium van 9 juli 2018 besproken. Het voorstel zal aan de commissie Bestuur en
Middelen van 10 september 2018 ter advisering en aan de raad van 24 september 2018 ter besluitvorming
worden aangeboden.

Den Helder, 9 juli 2018
Het presidium van de gemeente Den Helder,

voorzitter
Koen Schuiling

raadsgriffier
mr. drs. M. Huisman
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