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Onderwerp: Voorstel tot het benoemen van de heer M. Juffermans tot lid voor de raadscommissies 
Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer. 

Gevraagd besluit: 
De heer M. Juffermans te benoemen tot lid voor de raadscommissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke 
ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer. 

Publiekssamenvatting 
Doordat de heer D.R. Pastoor is benoemd tot wethouder en mevrouw K. van Driesten hem opvolgt als raadslid, 
kan de fractie van de Vrije Socialisten een nieuw commissielid laten benoemen. Er zijn immers vijf 
commissieleden per fractie toegestaan. De fractie van de Vrije Socialisten heeft hiertoe de heer M. Juffermans 
voorgedragen. 

Inleiding 
Doordat de heer D.R. Pastoor is benoemd tot wethouder en mevrouw K. van Driesten hem opvolgt als raadslid, 
kan de fractie van de Vrije Socialisten een nieuw commissielid benoemen. Er zijn immers 5 commissieleden per 
fractie toegestaan. De fractie van de Vrije Socialisten heeft hiertoe de heer M. Juffermans voorgedragen. 

Beoogd maatschappelijk resultaat 
Met het benoemen van de heer Juffermans kan de fractie van de Vrije Socialisten de commissies weer 
adequaat bemensen. 

Kader 
Artikel 82 van de Gemeentewet en de Verordening op de raadscommissies 2010. Voorts zijn de artikelen 10 tot 
en met 13 en 15 van de Gemeentewet (o.a. openbaar maken nevenfuncties, incomptabiliteiten, verboden 
handelingen en afleggen eed/belofte) van overeenkomstige toepassing op de leden van de raadscommissies. 

Argumenten 
Op basis van de Verordening op de raadscommissies 2010 mag elke fractie maximaal vijf commissieleden, niet 
zijnde raadsleden, laten benoemen. De commissies tellen maximaal twee zetels per fractie. Deze zetels mogen 
vrij worden ingevuld door raadsleden en de te benoemen commissieleden. 

Maatschappelijk draagvlak 
Er is verder geen onderzoek gedaan naar het maatschappelijk draagvlak. Het besluit tot het benoemen van 
leden voor de raadscommissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling 
En -beheer is niet referendabel. Benoemingen van personen zijn namelijk uitgesloten in artikel 2, lid i, van de 
Referendumverordening 2012. 

Financiële consequenties 
De commissieleden ontvangen presentiegelden per bijgewoonde vergadering. Dit wijkt niet af van de vorige 
situatie. In die zin zijn er geen financiële consequenties. 

Communicatie 
Aan het benoemde lid zal via de gebruikelijke wegen (Raad en Daad, website e.d.) bekendheid worden 
gegeven. 
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Realisatie 
Er vindt een schriftelijke stemming plaats als een stemming gewenst is. Daarna legt de benoemde kandidaat de 
belofte af en ondertekent hij de integriteitsverklaring. 

Den Helder, 28 juli 2014 

Het presidium van de gemeente Den Helder, 

voorzitter 
Koen Schuiling 

raadsgriffie^ 
mr. drs. Hiieman 
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