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Gevraagd besluit: 
het vaststellen van de Verordening commissie van onderzoek naar alle facetten en randvoorwaarden met 
betrekking tot de exploitatie van Willemsoord 2013. 

Publiekssamenvatting 
Gelet op de op 17 december 2012 aangenomen motie van de fractie van Behoorlijk Bestuur over het houden 
van een onderzoek naar alle facetten en randvoorwaarden met betrekking tot de exploitatie van Willemsoord 
2013 en het separate voorstel een tijdelijke commissie in te stellen, is het noodzakelijk een aparte verordening 
vast te stelien. In de verordening zijn bepalingen opgenomen over de taken, de samenstelling, de werkwijze en 
de ambtelijke ondersteuning van de commissie 

Inleiding 
Op 17 december 2012 heeft de raad een motie aanvaard over het doen van een onderzoek naar alle facetten 
en randvoorwaarden die met betrekking tot de exploitatie van Willemsoord BV van belang zijn. Ter uitvoering 
van deze motie ontvangt uw raad een separaat voorstel tot instelling van een tijdelijke onderzoekscommissie. 
In artikel 82 Gemeentewet is bepaald dat de raad bij het instellen van een commissie nadere regels stelt met 
betrekking tot de taken, bevoegdheden, samenstelling en werkwijze. Deze nadere regels zijn opgenomen in de 
voorliggende Verordening onderzoekscommissie exploitatie Willemsoord. 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

De verordening maakt het mogelijk dat de onderzoekscommissie kan functioneren. 

Kader 

In artikel 82 van de Gemeentewet zijn bepalingen opgenomen over het instellen van commissies door de raad. 

Argumenten 
Gelet op de bijzondere taak, samenstelling en werkwijze van de onderzoekscommissie ligt het niet voor de hand 
de Verordening op de raadscommissies van toepassing te laten zijn. De taak, de samenstelling, de werkwijze 
en de ambtelijke ondersteuning van de onderzoekscommissie is daarom opgenomen in een aparte verordening. 
In de onderzoekscommissie kunnen raadsleden en/of commissieleden worden benoemd. In het belang van de 
voortgang van de werkzaamheden achten wij het wenselijk per lid van de onderzoekscommissie een 
plaatsvervanger te benoemen. Ook bij het tussentijds ontstaan van vacatures in de commissie is de voortgang 
van de werkzaamheden hiermee voldoende geborgd. 
Gelet op de opdrachtformulering in de aangenomen motie, de hoeveelheid fracties in onze raad (10) alsmede 
het behouden van een werkbare situatie, stellen wij voor de onderzoekscommissie uit 5 raads- en/of 
commissieleden te laten bestaan. 

Bij de samenstelling van de onderzoekscommissie zorgt de raad voor een evenredige vertegenwoordiging van 
de in de raad vertegenwoordigde groeperingen (art 82, lid 3, Gemeentewet). Deze bepaling in de gemeentewet 
beoogt een zekere spreiding van commissiezetels over de raadsfracties en dient ter voorkoming van het 
uitsluiten van raadsminderheden. 

In de verordening is opgenomen dat de commissie uit haar midden een voorzitter en vicevoorzitter benoemd. 
Voorwaarde is wel dat de voorzitter lid van de raad dient te zijn (artikel 82, lid 4 Gemeentewet). 
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Maatschappelijk draagvlak 
Het maatschappelijk draagvlak is niet onderzocht. Het vaststellen van de verordening is een wettelijke 
verplichting gelet op de aangenomen motie en het separate voorstel een onderzoekscommissie ex artikel 82 
Gemeentewet in te stellen. 

Referendum 
Het vaststellen van een verordening kan op grond van artikel 2, üd k, van de Referendumverordening 2012 
geen onderwerp van een referendum zijn. 

Financiële consequenties 

Aan het vaststellen van de verordening zijn geen financiële consequenties verbonden. 

Communicatie 
De verordening wordt na vaststelling op de gebruikelijke wijze gepubliceerd en treedt een dag na publicatie in 
werking. 
Realisatie 
Na vaststelling en publicatie treedt de verordening in werking. 

Den Helder, 28 januari 2013 

Het presidium van de gemeente Den Helder, 

voorzitter 
Koen Schuiling r 
raadsg riffier 
mr. drs. M. Huisman 
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