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Behandelend ambtenaar: 
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f.blok@denhelder.nl 

Onderwerp:  Wijziging van de Verordening op de raadscommissies 2015  

 

Gevraagd besluit: 

Vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Verordening op de raadscommissies 2015. 

 

Publiekssamenvatting 

Naar aanleiding van de bespreking van het concept jaarverslag 2015 van de griffie is door het presidium een 

opmerking gemaakt over de hoogte van de presentiegelden. Om de hoogte van de presentiegelden te beperken 

wordt voorgesteld om maximaal één commissielid per fractie per commissievergadering te laten deelnemen. 

Daarnaast wordt de verordening aangepast aan de laatste versie van de gewijzigde modelverordening van de 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). 

 

Inleiding 

Naar aanleiding van de bespreking van het concept jaarverslag 2015 van de griffie door het presidium is een 

opmerking gemaakt over de hoogte van de presentiegelden. Op dit moment hebben alle fracties (met 

uitzondering van de afgesplitste fracties) de mogelijkheid om de commissievergaderingen te bemensen met 

twee zetels per fractie per commissie. Hierbij maakt het niet uit of deze zetels door twee commissieleden, twee 

raadsleden of één commissielid en één raadslid worden bemenst. Gevraagd is te onderzoeken hoe de kosten 

van de presentiegelden van de commissieleden beperkt kunnen worden.  

 

In juni 2016 heeft de VNG een update van de modelverordening op de raadscommissies gepubliceerd, de 

Verordening op de raadscommissies 2015 wordt hier eveneens op aangepast. 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

De wijzigingen met betrekking tot het aantal commissieleden in de commissies en de VNG modelverordening 

formaliseren in de Verordening op de raadscommissies 2015. 

 

Kader 

Artikel 82 van de Gemeentewet. Dit artikel regelt het instellen van raadscommissies. 

 

Argumenten 

Wijziging naar aanleiding van het verzoek van het presidium om presentiegelden te beperken  

In de huidige situatie kan iedere fractie maximaal vijf commissieleden laten benoemen. Een uitzondering hierop 

zijn de afgesplitste fracties; bij afsplitsing met één raadslid mag de afgesplitste fractie twee commissieleden 

laten benoemen, bij afsplitsing met twee raadsleden mag de fractie één commissielid benoemen en bij 

afsplitsing met drie of meer raadsleden kan de fractie géén commissieleden laten benoemen. Alle fracties 

hebben hierdoor dus de mogelijkheid aanwezig te zijn bij de drie parallelle commissievergaderingen. 

 

Op dit moment hebben alle fracties (met uitzondering van de afgesplitste fracties) de mogelijkheid om de 

commissievergaderingen te bemensen met twee zetels per fractie per commissie. Hierbij maakt het niet uit of 

deze zetels door twee commissieleden, twee raadsleden of één commissielid en één raadslid worden bemenst. 

In 2015 heeft deze systematiek geleid tot een uitgave aan presentiegelden van € 50.885,-. 
 

Om de hoogte van de presentiegelden te beperken zijn een aantal varianten mogelijk: 

A: maximaal één commissielid per fractie per commissie; 

B: maximaal twee commissieleden per vergadercyclus; 

C: commissieleden inzetten naar grootte van de fractie; 
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D: alleen raadsleden per fractie per commissie; 

E: verlagen presentiegelden. 

 

Variant A wordt door het presidium gezien als de meest praktische en werkbare oplossing. Voor de overige 

varianten wordt verwezen naar de bijlage. Alle fracties hebben bij variant A de mogelijkheid deel te nemen aan 

de parallelle vergaderingen en er wordt tevens een aanzienlijke bezuiniging gerealiseerd. Variant A is als volgt.  

 

Maximaal één commissielid per fractie per commissie 

In deze situatie is het niet meer mogelijk dat er twee commissieleden per fractie bij een vergadering aanwezig 

zijn. De mogelijkheden per vergadering zijn: 

- één of twee raadsleden per fractie; 

- één raadslid en één commissielid per fractie; 

- één commissielid per fractie (dat zijn dus maximaal drie commissieleden per vergadercyclus van drie 

vergaderingen). 

 

Aangezien raadsleden geen presentiegelden ontvangen voor de commissievergaderingen, leidt het bijwonen 

van een vergadering door twee raadsleden per fractie tot een lager bedrag aan presentiegelden. 

Voor fracties met minder dan drie zetels in de raad betekent dit dat men niet in alle commissies met twee 

vertegenwoordigers aanwezig kan zijn. Dit feit kan gezien worden als een uitvloeisel van de verkiezingsuitslag. 

De vertegenwoordiging van de fractie is echter gewaarborgd omdat er altijd minimaal één commissielid 

aanwezig kan zijn. Als in 2015 voor maximaal één commissielid per fractie per commissie was besloten was 

over 2015 ongeveer € 11.960,- (ruim 23%) minder presentiegeld uitbetaald. 

 

De verordening wordt als volgt aangepast:  

 

Artikel 4. Samenstelling 

Lid 1 wordt als volgt gewijzigd: 

1. Een raadscommissie bestaat uit maximaal twee zetels per fractie waarbij de zetels als volgt ingevuld mogen 

worden:  

a. één of twee raadsleden per fractie, óf; 

b. één raadslid en één commissielid per fractie, óf; 

c. één commissielid per fractie. 

 

De toelichting op dit lid wordt als volgt aangepast:  

Per fractie mag maximaal één commissielid deelnemen aan de vergadering. Aangezien raadsleden geen 

presentiegelden ontvangen voor de commissievergaderingen, leidt het bijwonen van een vergadering door 

raadsleden, in tegenstelling tot commissieleden, tot een lager bedrag aan presentiegelden. Voor fracties met 

minder dan drie zetels in de raad betekent dit dat men niet in alle commissies met twee vertegenwoordigers 

aanwezig kan zijn. Dit feit kan gezien worden als een uitvloeisel van de verkiezingsuitslag.  

 

Wijzigingen naar aanleiding van de update modelverordening VNG  

In juni 2016 heeft de VNG een update van de modelverordening op de raadscommissies gepubliceerd, de 

Verordening op de raadscommissies 2015 wordt hier eveneens op aangepast. Met betrekking tot de 

Verordening op de raadscommissies 2015 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. 

 

Artikel 4. Samenstelling 

In lid 3 van dit artikel is de verwijzing naar artikel 15 van de Gemeentewet (verboden handelingen) geschrapt. 

Dit omdat het enerzijds veel te ver lijkt gaan ten aanzien van commissieleden die niet ook raadslid zijn en 

anderzijds omdat er een taak bij gedeputeerde staten belegd werd (verlenen ontheffing) zonder dat gemeenten 

daar een expliciete grondslag voor hebben.  

Lid 3 wordt als volgt gewijzigd: 

3. Een lid kan zowel raadslid als niet-raadslid zijn. De artikelen 10, 11, 12 en 13 van de Gemeentewet zijn van 

overeenkomstige toepassing op een lid van een raadscommissie. 

 

De toelichting op dit artikel wordt eveneens aangepast. 

 

Artikel 5. Voorzitter  

Bij artikel 5 (artikel 4, vijfde lid, van de VNG modelverordening) wordt bij de toelichting een tekst toegevoegd. Er 

wordt toegevoegd dat het voorstel van de regering om het voorzitterschap van de raadscommissies mogelijk te 

maken voor niet-raadsleden het niet heeft gehaald in de Tweede Kamer. De voorzitter van een raadscommissie 

moet nog steeds een raadslid zijn.   
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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 wijziging van een verordening met betrekking tot de vergaderingen van de raadscommissies. In 

dit kader is duurzaamheid niet van toepassing.    

 

Financiële consequenties 

Het voorliggende voorstel heeft tot gevolg dat er een lager bedrag aan presentiegelden wordt uitgekeerd. 

 

Communicatie 

Na vaststelling door uw raad zal de verordening op de gebruikelijke wijze bekend worden gemaakt. 

 

Realisatie 

In het presidium van 5 september en 21 november  is dit voorstel besproken. Het voorstel zal voor de 

commissie Bestuur en Middelen van 12 december 2016 ter advisering en in de raad van 19 december 2016 ter 

besluitvorming worden aangeboden. 

 

 

 

Den Helder, 21 november 2016 

 

Het presidium van de gemeente Den Helder, 

 

 

voorzitter 

Koen Schuiling  
  

 

raadsgriffier 

mr. drs. M. Huisman  
  


