
gemeente 

Den Helder 

Raadsvoorstel 
Registratienummer: RVO12.0160 Portefeuillehouder: Voorzitter gemeenteraad, 

Koen Schuiling 

Van afdeling: Griffie Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: 
Behandelend ambtenaar: mr. drs. M. Huisman • Dossier tussentijdse benoeming W.N. 
Telefoonnummer: 0223 67 8101 Fokker 
E-mail adres: mehuisman(5).denhelder.nl 

Onderwerp: Voorstel tot het instemmen met de toelating van de op 21 maart 2012 door de 
voorzitter van het centraal stembureau benoemd verklaarde W.N. (Willem Nicoiaas) 
Fokker, tot lid van de raad van de gemeente Den Helder. 

Gevraagd besluit: 
Toelaten van de W.N. Fokker tot lid van de raad van de gemeente Den Helder. 

Inleiding en aanleiding 
Onlangs heeft de mevrouw C.L.P.C. Roelink ( W D ) haar ontslag per 20 maart 2012 ingediend als raadslid. 
Tijdens de raadsvergadering van 19 maart jl. heeft uw raad afscheid van haar genomen. In verband hiermee 
dient te worden voorzien in de opvolging van een nieuw raadslid. 

Beoogd resultaat 

Toelaten en installeren van een nieuw raadslid. 

Kader 
Artikelen V4, V12 en X6 Kieswet, Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van 
de gemeenteraad van Den Helder 2010. 
Argumenten 
Tot het benoemen van een nieuw raadslid is de voorzitter van het centraal stembureau bevoegd. De heer W.N. 
(Willem Nicoiaas) Fokker is door de voornoemde voorzitter per 21 maart 2012 als raadslid benoemd. De heer 
W.N. Fokker heeft vervolgens binnen de daartoe in de wet gestelde termijn aan u meegedeeld de benoeming te 
aanvaarden en daarbij een verklaring overlegd dat hij geen openbare betrekking bekleedt. 

Overeenkomstig het bepaalde in uw reglement van orde stelt uw voorzitter een commissie in bestaande uit drie 
raadsleden. Deze commissie onderzoekt de geloofsbrieven, de daarop betrekking hebbende stukken van het 
nieuw benoemde lid en het proces-verbaal van het (centraal) stembureau. Tijdens de raadsvergadering brengt 
deze commissie (na haar onderzoek) aan u verslag uit en doet daarbij een voorstel voor een besluit. Een 
ontwerpbesluit treft u bijgaand aan. 

Alternatieven 
Er zijn geen alternatieven. 

Financiële consequenties 
Er zijn geen financiële consequenties. 

Juridische consequenties 
Er zijn geen juridische consequenties. 

Communicatie 
Na toelating door uw raad zal een persbericht uitgaan. 
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Aanpak / uitvoering 
De administratieve afhandeling zal op de gebruikelijke wijze plaatsvinden door tussenkomst van de raadsgriffie. 

Den Helder, 27 maart 2012. 

De voorzitter van de gemeenteraad van De Heider, 

r 
Koen Schuiling, burgemeester 
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