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Gevraagd besluit: 

Mevrouw C. van Driesten te benoemen tot commissielid ten behoeve van de fractie van de Vrije Socialisten. 

Publiekssamen vatting 
Mevrouw Van Driesten was namens de fractie van de SP commissielid. Toen de raadsfractie van de SP verder 
ging als Vrije Socialisten, verloor zij haar positie als commissielid. Op basis van de Verordening op de 
raadscommissies 2010 dient een commissielid namelijk op de kandidatenlijst te hebben gestaan van de fractie 
waarvoor hij/zij in de commissie zitting neemt. In het geval van mevrouw Van Driesten was dat de lijst van de 
SP en dus niet van de Vrije Socialisten. 
Als gevolg van de nieuwe werkwijze van de raad kan de fractie van de Vrije Socialisten haar werkzaamheden 
niet goed meer uitvoeren. Daarom wordt de raad verzocht eenmalig af te wijken van de verordening en 
mevrouw Van Driesten toe te staan namens de Vrije Socialisten zitting te laten nemen in de raadscommissies. 
Inleiding 
Op 31 oktober 2011 splitsten de twee raadsleden van de SP zich af en gingen verder onder de naam Vrije 
Socialisten. Dit hield het einde in van de SP in de gemeenteraad. Door deze afsplitsing verloor commissielid 
mevrouw Van Driesten de basis om nog plaats te nemen in de commissies. Deze situatie is op het moment van 
afsplitsen ingecalculeerd en was in de toen gehanteerde vergadersystematiek op te vangen. Nu de wijze van 
vergaderen is gewijzigd en het college van burgemeester en wethouders alleen nog is te bevragen in de 
commissievergaderingen en niet in de raadsvergaderingen, is hierin verandering gekomen. Het is voor de 
fractie van de Vrije Socialisten nu niet meer mogelijk het college op alle voorstellen die naar de raad gaan te 
bevragen. Met twee personen kun je nu eenmaal niet drie commissies volledig bijwonen. Zéker ook niet omdat 
de fractievoorzitter zich ook inzet als (technisch) commissievoorzitter. 

Beoogd maatschappelijk resultaat 
De achterban van de Vrije Socialisten op een adequate manier kunnen vertegenwoordigen binnen het nu 
vigerende vergadersysteem. 

Kader 

Artikel 4 van de Verordening op de raadscommissies 2010 en artikel 82 van de Gemeentewet. 

Argumenten 
Ten tijde van de afsplitsing van de Vrije Socialisten waren de consequenties hiervan duidelijk en inpasbaar. 
De behandeling van voorstellen in sommige commissies konden niet worden bijgewoond wegens de beperkte 
personele capaciteit van de fractie, zeker ook met in het achterhoofd dat de fractievoorzitter ook met regelmaat 
de rol van commissievoorzitter bekleedt. In het oude stelsel konden ~ na het digitaai raadplegen van de gemiste 
vergadering - deze voorstellen nog in de raad aan de orde komen; het college kon in de raad nog om een 
nadere toelichting worden gevraagd. 
Door de aanpassing van de werkwijze is de fractie van de Vrije Socialisten niet meer in staat over bepaalde 
raadsvoorstellen met het college van gedachten te wisselen. Dit is echter wel van belang voor een goede en 
voldragen besluitvorming in de raad. Dit kon bij de afsplitsing van de Vrije Sociaiisten niet worden voorzien. 
Als thans wordt overgegaan tot een afsplitsing, dan kun je deze consequentie in je afwegingen meenemen. 
Toen kon dat nog niet. 
De Gemeentewet verzet zich niet tegen het commissielidmaatschap van mevrouw Van Driesten. De bepaling 
dat een commissielid op de lijst moet hebben gestaan van de raadsfractie die hij vertegenwoordigt, heeft de 
raad zelf vastgelegd in de Verordening op de raadscommissies 2010. Van deze bepaling dient de raad bij dit 
besluit eenmalig af te wijken. 
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Maatschappelijk draagvlak 

Iedere partij dient een volwaardige rol te kunnen vervullen bij de behandeling van raadsvoorstellen. 

Financiële consequenties 
Mevrouw van Driesten ontvangt presentiegelden voor haar aanwezigheid in commissievergaderingen. 
Communicatie 
Geen bijzonderheden. 

Realisatie 
De raad wijkt bij een positief besluit eenmalig af van de bepalingen in de Verordening op de raadscommissies 
2010. Deze besluitvorming houdt geen precedentwerking in. Fracties/raadsleden die zich nu willen afsplitsen, 
kunnen dit gevolg in hun overwegingen meenemen. 

Den Helder, 1 november 2012 

D.R. Pastoor 
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