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• Resultaten evaluatie werkwijze raad en 
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• Raadsbesluit 2 april 2012 (RB12.0081) 
• 
• 

Onderwerp: Wijziging Verordening op de raac scommissies 2010. 

Gevraagd besluit: 

Vaststellen van de verordening tot wijziging van de Verordening op de raadscommissies 2010. 

Publiekssamenvatting 
De gemeenteraad heeft op 2 april 2012 besloten een aantal wijzigingen in de werkwijze van raad en 
commissies door te voeren waarmee wordt beoogd de politieke discussie in de raad te stimuleren. Deze 
wijzigingen zijn na het zomerreces van 2012 geïmplementeerd, in de zomer van 2013 geëvalueerd, maar nog 
niet vastgelegd in de betreffende verordeningen. Dit voorstel dient er toe de Verordening op de 
raadscommissies 2010 hierop aan te passen. Daarnaast wordt de betreffende verordening aangepast aan de 
huidige werkwijze. 
Inleiding 
Uw raad heeft op 2 april 2012 (RB12.0081) besloten een aantal wijzigingen in de werkwijze van raad en 
commissies door te voeren waarmee is beoogd de politieke discussie in de raad te stimuleren. Deze wijzigingen 
zijn na het zomerreces van 2012 geïmplementeerd, in de zomer van 2013 geëvalueerd, maar nog niet 
vastgelegd in de betreffende verordeningen. Dit voorstel dient hier toe. Naast bovengenoemde wijzigingen zal 
de Verordening op de raadscommissies 2010 daar waar noodzakelijk aangepast en geactualiseerd worden aan 
de huidige werkwijze van de raadscommissie. 

Met betrekking tot de Verordening op de raadscommissies 2010 wordt 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. 

Beoogd maatschappelijk resultaat 
De wijzigingen naar aanleiding van het raadsbesluit van 2 april 2012 (RB12.0081) te formaliseren in de 
Verordening op de raadscommissies 2010 waarbij de verordening tevens wordt geactualiseerd aan de huidige 
werkwijze van de raadscommissie. 

Kader 

De artikelen 16 en 82 van de Gemeentewet. 

Argumenten 
Wijzigingen naar aanleiding van het raadsbesluit van 2 april 2012 (RB12.0081) 
In het raadsbesluit wordt aangegeven dat: 
a. een splitsing wordt aangebracht in informerende onderwerpen en meningsvormende onderwerpen; 
b. de commissie alleen nog gemotiveerd adviseert of een onderwerp als hamerpunt of bespreekpunt op de 
raadsagenda komt; 

c. de bespreekpunten concreet worden opgenomen in het advies. 

Ada. 
Wijzigen artikel 10 Agendacommissie, lid 3, als volgt: 
De agendacommissie heeft tot taak het voorlopig vaststellen van de agenda's van de raadscommissies waarbij 
tevens wordt aangegeven welke onderwerpen informerend, meningsvormend en adviserend zijn. 
De toelichting op dit artikel behoeft geen aanpassing. 
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Ad b. en c. 
Wijzigen artikel 25 Advies, lid 4, als volgt: 

In het advies worden desgewenst de standpunten van alle fracties opgenomen. 

Wijzigen artikel 25 Advies, lid 5, als volgt: 
In het advies wordt gemotiveerd aangegeven of een onderwerp als hamerpunt of bespreekpunt op de 
raadsagenda komt, waarbij de bes pree kpunten concreet worden opgenomen in het advies. 
De toelichting op dit artikel behoeft geen aanpassing. 

Actuele vragen 
In de vergadering van de agendacommissie van 31 augustus 2010 is aangegeven dat het mogelijk moet zijn om 
actuele vragen in de raadscommissie te stellen onder de volgende voorwaarden: 
1. de actuele vraag dient te worden ingediend (bij de griffie) uiterlijk op de dag van de vergadering voor 12.00 
uur; 
2. bij de vraag dient te worden aangegeven voor welke commissie de vraag bestemd is; 
3. de vraag wordt behandeld aan het eind van de agenda; 
4. actuele vragenronde duurt niet langer dan 10 minuten. 

Invoegen nieuw artikel 17a Actuele vragen, als volgt: 
1. Vragen dienen actueel te zijn en dienen kort en bondig geformuleerd te worden. 
2. Het commissielid dat de vragen wil stellen, meldt dit onder vermelding van het onderwerp en betreffende 
raadscommissie, uiterlijk op de dag van vergadering voor 12.00 uur bij de griffie. 
3. De actuele vraag wordt in de betreffende raadscommissie als laatste agendapunt behandeld. 
4. De actuele vragenronde duurt niet langer dan 10 minuten. 

Een toelichting op dit artikel is niet noodzakelijk. 

Per raadscommissie twee vaste roulerende voorzitters 
Voor het voorzitterschap van de drie raadscommissies wordt een poule gevormd van zes personen, door de 
raad uit zijn midden te benoemen. Om de affiniteit met een raadscommissie te bevorderen worden vanuit deze 
poule aan elk van de drie raadscommissies twee personen gekoppeld die om en om het voorzitterschap van de 
desbetreffende commissie voor hun rekening nemen. 

Invoegen nieuw lid 2, artikel 5 Voorzitter, als volgt: 
2. Om de affiniteit met een raadscommissie te bevorderen worden vanuit de poule aan elk van de drie 
raadscommissies twee vaste personen gekoppeld die om en om het voorzitterschap van de desbetreffende 
commissie voor hun rekening nemen. 

Hernummeren huidig lid 2 in nieuw lid 3, huidig lid 3 in nieuw lid 4. 

De toelichting op dit artikel behoeft geen aanpassing. 

Spreekrecht burgers 
In het betreffende artikel wordt aangegeven dat een inspreker in de gelegenheid gesteld wordt voor een tweede 
termijn maximaal vijf minuten in te spreken. Er is niet aangegeven dat de inspreektijd evenredig verminderd 
wordt als er meer dan drie insprekers zijn. 
Wijzigen artikel 17 Spreekrecht burgers, lid 7, als volgt: 
7. Een inspreker wordt in de gelegenheid gesteld voor een tweede termijn maximaal vijf minuten het woord te 
voeren, nadat de beraadslagingen in eerste termijn over het betreffende agendapunt zijn afgerond. De voorzitter 
verdeelt de spreektijd evenredig over de sprekers als er meer dan drie sprekers zijn. 

De toelichting op dit artikel behoeft geen aanpassing. 

Vergaderingen als maandag op feestdag valt 
In principe worden de vergaderingen van de raadscommissies gehouden op maandag. Als een feestdag 
(bijvoorbeeld 2 a paasdag) op maandag valt houdt dat in dat de commissievergaderingen vervallen. Gevolg kan 
zijn dat dit een zware agendadruk geeft voor de daaropvolgende vergadering en dat besluiten vooruitgeschoven 
moeten worden. Voorgesteld wordt daarom op dinsdag te vergaderen indien de daaraan voorafgaande 
maandag een feestdag is. 

Invoegen nieuw lid 2, artikel 9 Vergaderfrequentie als volgt: 
2. Indien de maandag van de vergadering een feestdag betreft wordt er op de daaropvolgende dinsdag 
vergaderd. 
Hernummeren huidig lid 2 in nieuw lid 3, huidig lid 3 in nieuw lid 4, huidig lid 4 in nieuw lid 5, huidig lid 5 in nieuw 
lid 6. 

De toelichting op dit artikel behoeft geen aanpassing. 
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Wijzigen titel verordening 
In verband met bovenstaande wijzigingen met ingang van de nieuwe raadsperiode 2014-2018 wordt de titel van 
de verordening gewijzigd in Verordening op de raadscommissies 2014. 

Invoegen nieuw artikel 33a Citeertitel, als volgt: 

Deze verordening kan aangehaald worden als: Verordening op de raadscommissies 2014. 

Maatschappelijk 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. 
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 
In het presidium van 3 maart 2014 is dit voorstel besproken. Het voorstel zal na de gemeenteraadsverkiezingen 
van 19 maart 2014 aan de nieuwe raad ter besluitvorming worden aangeboden. 

Den Helder, 3 maart 2014 

Het presidium van de gepjaente Den Helder, 

voorzitter 
Koen Schuiling 

ae gepjae ge 

fffer 

V 
raadsgriffier 
mr. drs 

v 
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