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Voorgeschiedenis 

In het verleden kende de gemeente Den Helder een tweewekelijkse vergadercyclus. De ene week 

vergaderden de raadscommissies en de week daarop de gemeenteraad. In 2016 is deze cyclus verlaten 

en is hiervoor een driewekelijkse cyclus in de plaats gekomen. Tussen de commissievergaderingen en de 

raadsvergadering is een extra week gecreëerd. Er waren twee belangrijke omstandigheden waarom tot 

deze wijziging is overgegaan: 

- Ten eerste werden door het college van burgemeester en wethouders aanmerkelijk minder stukken ter 

 besluitvorming aan de raad aangeboden, wat weer vaak leidde tot het noodgedwongen annuleren van 

 vergaderingen.  

- Ten tweede werd de tweewekelijkse cyclus als te ‘hijgerig’ ervaren. Er is een behoefte uitgesproken om 

 meer tijd te hebben tussen de voorbereidende commissievergaderingen en de besluitvormende 

 raadsvergaderingen.  

Het was absoluut niet de bedoeling dat de avond tussen de vergaderingen van de raad en commissies zou 

leiden tot een vrije avond of een avond die zou worden gebruikt als uitloopavond voor de reguliere 

vergaderingen. Besloten is de tussentijdse avond in te richten als zogenaamde ‘informatieavonden’. Op 

deze avonden zou de raad worden geïnformeerd over diverse onderwerpen die in de gemeente spelen. 

Een bijkomend voordeel van het vast bijeenkomen op deze avonden was dat er een gelegenheid ontstond 

om voorgenomen moties en amendementen onderling te bespreken. 

 

Kanttekeningen en probleemstelling informatieavonden 

Het is een lange zoektocht geweest naar de juiste vorm en inhoud van de informatieavonden. Vorig jaar 

maart zijn in het presidium nadere werkafspraken gemaakt over de randvoorwaarden waaraan een 

informatieavond dient te voldoen (zie bijlage). Ondanks dat deze randvoorwaarden op zich duidelijk zijn, 

blijkt het in de praktijk toch lastig om een invulling te geven aan de informatieavonden. Het is sowieso niet 

waarschijnlijk dat het jaarlijks beoogde aantal informatieavonden van rond de twaalf zal worden ingevuld. 

Wat hierbij ook relevant is, is dat veel onderwerpen gewoon thuishoren in de commissievergaderingen.  

De commissievergaderingen zijn bij uitstek geschikt om - in welke fase dan ook - onderwerpen aan de 

orde te laten komen.  

Nu is het zo geregeld dat de informatieavonden vast in het vergaderschema staan en in beginsel niet 

anders worden ingevuld. Het ligt voor de hand deze lijn niet te blijven vasthouden. Als nu een 

informatieavond niet doorgaat, ontstaat er een vrije avond en dat was nou juist niet de bedoeling van de 

gehanteerde vergadercyclus. Daarnaast bestaat vaak behoefte (ook bijvoorbeeld van de zijde van het 

college) aan geschikte momenten voor bijeenkomsten van welke soort dan ook. Het is logisch vrijvallende 

avonden hiervoor te benutten.  

 

Voorstel  

Het presidium wordt voorgesteld: 

1. De informatieavonden als zodanig te handhaven volgens de vorig jaar afgesproken randvoorwaarden. 

2. Af te stappen van de vaste driewekelijkse periodiciteit van de informatieavonden. 

3. De avonden tussen de commissie- en raadsvergaderingen waarop geen informatieavonden worden 

 gehouden zoveel mogelijk voor andere invullingen te benutten.  


