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Vaststellen van de Verordening op de raadscommissies Den Helder 2018.
Publiekssamenvatting
Op grond van artikel 82 Gemeentewet heeft de gemeente Den Helder de drie raadscommissies Bestuur en
Middelen, Stadsontwikkeling en -beheer en Maatschappelijke ontwikkeling ingesteld. Deze commissies
bereiden besluitvorming voor de gemeenteraad voor. De samenstelling, taken en bevoegdheden van deze
commissies zijn geregeld in de Verordening op de raadscommissies 2015.
In februari 2018 heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een gewijzigde Modelverordening op
de raadscommissies gepubliceerd. De nu voorliggende Verordening op de raadscommissies Den Helder 2018
is daarop aangepast waarbij zoveel mogelijk aansluiting is gezocht bij de VNG Modelverordening.
Inleiding
Op grond van artikel 82 Gemeentewet heeft de gemeente Den Helder de drie raadscommissies Bestuur en
Middelen, Stadsontwikkeling en -beheer en Maatschappelijke ontwikkeling ingesteld. Deze commissies
bereiden besluitvorming voor de gemeenteraad voor. De samenstelling, taken en bevoegdheden van deze
commissies zijn geregeld in de Verordening op de raadscommissies 2015.
In februari 2018 heeft de VNG een gewijzigde Verordening op de raadscommissies gepubliceerd. Met de nu
voorliggende Verordening op de raadscommissies Den Helder 2018 is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij
de VNG Modelverordening. Hierdoor kan het voorkomen dat de toelichting bij bepaalde artikelen uitgebreider is
dan noodzakelijk is voor de Helderse situatie. Daar waar de Helderse verordening afwijkt van de VNG
Modelverordening wordt dat in de verordening en de toelichting daarop in het vet weergegeven.
Daarnaast heeft de VNG in juni 2016 een brief gepubliceerd met betrekking tot een aantal wijzigingen. De
wijzigingen genoemd in deze brief zijn, voor zover noodzakelijk, alsnog doorgevoerd.
Beoogd maatschappelijk resultaat
De wijzigingen naar aanleiding van de VNG Modelverordening formaliseren in de Verordening op de
raadscommissies Den Helder 2018.
Kader
Artikel 82 van de Gemeentewet. Dit artikel regelt het instellen van raadscommissies.
Argumenten
Met betrekking tot de nu voorliggende verordening zijn een aantal inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd.
Onderstaand worden de belangrijkste inhoudelijke wijzigingen beschreven. Daarnaast is de verordening
taalkundig en redactioneel geheel aangepast en waar nodig geactualiseerd.
Wijzigingen naar aanleiding van de VNG brief 29 juni 2016
Artikel 5. Voorzitter
Op grond van artikel 82, vierde lid, van de wet kan enkel een raadslid als voorzitter van een raadscommissie
benoemd worden. Een voorstel van de regering om dit vereiste op te heffen is in 2014 in de Tweede Kamer
gesneuveld. In die zin is de toelichting op dit artikel aangepast.
Naar aanleiding van een in maart 2018 aangenomen motie in de Tweede Kamer, is de regering echter verzocht
met een wetsvoorstel te komen het mogelijk te maken dat raadscommissies ook door niet-raadsleden kunnen
worden voorgezeten. Mocht de motie daadwerkelijk leiden tot een wetsvoorstel dan wordt u hierover
geïnformeerd.
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De wijziging zoals genoemd met betrekking tot artikel 4: Samenstelling, lid 3, over het verwijderen van de
verwijzing naar artikel 15 van de Gemeentewet (verboden handelingen) is niet doorgevoerd. Met het handhaven
van deze verwijzing wordt namelijk bereikt dat er op die gebieden geen onderscheid wordt gemaakt tussen hen
die gekozen zijn en hen die door de raad zijn benoemd.
Wijzigingen naar aanleiding van de VNG brief 27 februari 2018
Artikel 10. Oproep en agenda
Dit artikel is een samenvoeging van het oude artikel 10 ‘Oproep en voorlopige agenda’ en het oude artikel 11
‘Aanvullende agenda; vaststellen agenda’. Deze wijzigingen zijn technisch van aard en zonder gevolgen.
Artikel 12. Openbare kennisgeving
In dit artikel wort een nieuw lid 2 toegevoegd. Hiermee wordt de mogelijkheid geboden om in spoedeisende
gevallen, waarin de reguliere wijze van openbare kennisgeving van raadsvergaderingen uit het eerste lid niet
volstaat, de kennisgeving uitsluitend langs elektronische weg plaats te laten vinden.
De technische wijzigingen met betrekking tot artikel 15: Verslag, zijn niet doorgevoerd aangezien de
vergaderingen integraal in beeld en geluid of geluid beschikbaar worden gesteld via het
raadsinformatiesysteem.
Overige wijzigingen
Artikel 4. Samenstelling
In lid 3 is de verwijzing naar artikel 14 Gemeentewet (eed, belofte) toegevoegd. Reden hiervoor is dat het op dit
moment al de praktijk is dat commissieleden de eed of belofte afleggen omdat de raad hier grote waarde aan
hecht. Daarnaast wordt door het toevoegen van deze verwijzing bereikt dat er op die gebieden geen
onderscheid wordt gemaakt tussen hen die gekozen zijn en hen die door de raad zijn benoemd.
Lid 4 is als volgt gewijzigd: “De leden die als niet-raadslid voor de commissie worden benoemd, dienen bij de
laatstgehouden raadsverkiezingen wel verkiesbaar te zijn geweest, en geplaatst op een kandidatenlijst van een
fractie, die bij aanvang van de zittingsperiode in de raad vertegenwoordigd is.” Hiermee wordt voorkomen dat
potentiële commissieleden die op een lijst hebben gestaan van een fractie die niet in de raad vertegenwoordigd
is geweest bij aanvang van de raadsperiode (en daardoor niet voldoen aan kenbaarheid en kiezerslegitimiteit),
alsnog door een andere fractie voorgedragen kunnen worden als commissielid voor die betreffende fractie.
Artikel 9. Agendacommissie
Het artikel is gewijzigd. Voor een overzichtelijker geheel van de verschillende gremia die de raad ten dienst
staan zijn de samenstelling, taken en bevoegdheden van de agendacommissie geregeld in de afzonderlijke
Verordening op de agendacommissie Den Helder 2018.
Artikel 14. Presentielijst
Als gevolg van ons parallelle vergaderstelsel is het in principe mogelijk dat een commissielid op één
vergaderavond in meerdere commissies plaats neemt. Om te voorkomen dat een commissielid hierdoor
meerdere malen aanspraak maakt op presentiegeld is een nieuw lid 3 toegevoegd luidende: “Een commissielid
ontvangt voor het bijwonen van commissievergaderingen op een vergaderdag éénmaal de daarvoor geldende
vergoeding. Een geschorste vergadering wordt hiermee gelijkgesteld.”
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.
Duurzaamheid
Het betreft een wijzing van de Verordening op de raadscommissies. In dit kader is duurzaamheid niet van
toepassing.
Financiële consequenties
Het voorliggende voorstel heeft geen financiële consequenties.
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Communicatie
Na vaststelling door uw raad zal de verordening op de gebruikelijke wijze bekend worden gemaakt.
Realisatie
In het presidium van 9 juli 2018 is dit voorstel besproken. Het voorstel zal in de commissie Bestuur en Middelen
van 10 september 2018 ter advisering en in 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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