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Onderwerp: Uitbreiding onderzoekscommissie Willemsoord 2013. 

Gevraagd besluit: 

1. vast te stellen de volgende Verordening tot wijziging van de Verordening commissie van onderzoek 
naar alle facetten en randvoorwaarden met betrekking tot de exploitatie van Willemsoord 2013. 

I Artikel 3, lid 1 wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden: 
De commissie bestaat uit zes raads- en/of commissieleden. 

II Deze wijzigingsverordening treedt in werking op de dag na de publicatie. 

2. de heer T. Rijnten te benoemen tot lid van de onderzoekscommissie Willemsoord 2013 en 
de heer A.J. Pruiksma te benoemen als plaatsvervangend lid. 

Publiekssamenvatting 
Op 4 maart 2013 heeft de raad een commissie ingesteld die onderzoek doet naar alle facetten en 
randvoorwaarden die van belang zijn voor de exploitatie van Willemsoord. Thans wordt voorgesteld het aantal 
commissieleden te verhogen van vijf naar zes en de heer T. Rijnten in de vacature te benoemen. 

Inleiding 
Op 4 maart 2013 heeft de raad de Verordening onderzoekscommissie exploitatie Willemsoord 2013 vastgesteld 
en de leden en plaatsvervangend leden van deze commissie benoemd. De besluitvorming heeft echter achteraf 
tot verontwaardiging geleid en vormt de aanleiding tot dit voorstel. 

In het bij de stukken voor de raadsvergadering gevoegde ontwerp-raadsbesluit waren de vijf kandidaten {met 
plaatsvervangers) genoemd die zich ruim van tevoren voor deze onderzoekscommissie hadden aangemeld. 
Aangezien de onderzoekscommissie, op grond van de in diezelfde vergadering voorgelegde verordening, uit vijf 
leden dient te bestaan, leek een benoeming bij acclamatie voorde hand te liggen. De benoeming is echter 
anders verlopen. 
Tijdens de raadsvergadering bleek dat er een zesde kandidaat was aangemeld. Dit maakte een benoeming bij 
acclamatie onmogelijk en leidde tot een schriftelijke stemming. De naam van de zesde kandidaat was niet 
eerder bekend gemaakt en kwam pas naar voren op het stemformulier. 
Bij de uitslag van de schriftelijke stemming bleek dat alle kandidaten een absolute meerderheid van de raad 
hadden gekregen (op grond van de gemeentewet zijn daarmee alle kandidaten benoemd, ware het niet dat de 
commissie slechts vijf vacatures telde). De kandidaat met de minste stemmen voor, bleek daarmee af te vallen. 
Pas op dat moment werd duidelijk dat er één kandidaat was afgevallen. 

Als we voorafgaand aan de vergadering een duidelijk beeld hadden gehad over de kandidaatstelling en de 
benoemingsprocedure, hadden we kunnen overwegen de verordening zodanig te amenderen dat de commissie 
uit zes commissieleden zou bestaan. In dat geval hadden alle beschikbare kandidaten benoemd kunnen 
worden, en waarschijnlijk zelfs bij acclamatie. 

Beoogd maatschappelijk resultaat 
De onderzoekscommissie is ingesteld ter uitvoering van de op 17 december 2012 aangenomen motie. 
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Kader 
In artikel 82 e.v. van de Gemeentewet zijn bepalingen opgenomen over de samenstelling van raadscommissies. 
Er zijn, afgezien van de gemeentelijke verordening, geen wettelijke voorschriften over een minimum of 
maximum aantal leden van een onderzoekscommissie. Er dient wei sprake te zijn van een zekere spreiding van 
commissiezetels over de raadsfracties. 

Argumenten 
Vijf raadsleden en een commissielid hebben zich aangemeld voor het onderzoek naar de exploitatie van 
Willemsoord. Wij zijn van mening dat al deze kandidaten in de gelegenheid moeten worden gesteld een 
bijdrage te leveren aan dit onderzoek, temeer daar deze kandidaten in de raadsvergadering van 4 maart 2013 
allemaal een absolute meerderheid van stemmen hebben gekregen. Een onderzoekscommissie bestaande uit 
zes personen is naar onze mening net zo werkbaar als een commissie bestaande uit vijf personen. 

Maatschappelijk draagvlak 
Het maatschappelijk draagvlak van dit voorstel is niet onderzocht. 

De onderzoekscommissie is ingesteld ter uitvoering van de op 17 december 2012 aangenomen motie. 

Financiële consequenties 

Aan de uitbreiding van de onderzoekscommissie zijn geen financiële consequenties verbonden. 

Communicatie 

De verordening tot wijziging van de verordening wordt op de gebruikelijke wijze gepubliceerd. 

Realisatie 
Het benoemde lid kan per direct deelnemen aan de activiteiten van de onderzoekscommissie. Den Helder, 18 maart 2013 

Namens de fracties van: 

de Christenunie, mevrouw T. Biersteker-Giljou; 
GroenLinks, mevrouw C.J. Dol-Cremers; 
de PvdA, mevrouw A.A. J. Jellema; 
de Stadspartij Den Helder, de heer P. Bakker 
de Vrije Socialisten, de heer D.R. Pastoor 
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