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Datum: 2 februari 2010 
Aan: Presidium  
Van: Raadsgriffie 

Onderwerp: Verordening op de raadscommissies 2010, Reglement van orde gemeenteraad Den Helder 2010. 
 
 
 
In mei 2008 en november 2009 zijn er twee evaluaties geweest met betrekking tot Helderberaad. De 
wijzigingen naar aanleiding hiervan zijn verwerkt in de nu voorliggende verordeningen. Ook zijn de 
verordeningen aangepast aan eerder gemaakte afspraken in het presidium en geactualiseerd op 
grond van de meest recente VNG Modelverordeningen. Het presidium wordt verzocht akkoord te gaan 
met de genoemde voorstellen. Vervolgens worden de voorstellen doorgeleid naar commissie en raad.  
 
Verordening op de raadscommissies 2010 
De aanpassingen (onder andere verruiming spreekrecht burgers en voorwaarden voor behandeling 
als bespreekpunt) naar aanleiding van evaluatie mei 2008 zijn verwerkt. De evaluatie van november 
2009 heeft niet geleid tot aanpassingen. De verordening is verder uitgebreid met een artikel 20a over 
stemmen in commissies. 
 
In het voorstel worden twee opties (A en B) genoemd met betrekking tot artikel 4 (samenstelling van 
commissies). Het presidium wordt verzocht een keuze te maken tussen optie A en optie B. De keuze 
van het presidium wordt in het definitieve voorstel opgenomen.  
  
De verordening is verder geactualiseerd op grond van de VNG Modelverordening. Dit heeft niet geleid 
tot grote inhoudelijke wijzigingen. Wel is de toelichting op een aantal artikelen uitgebreid.  
 
 
Reglement van orde gemeenteraad Den Helder 2010 
De wijzigingen naar aanleiding van evaluatie mei 2008 zijn verwerkt (onder andere niet vergaderingen 
in vakantietijd). De evaluatie van november 2009 heeft niet geleid tot aanpassingen. Verder zijn een 
aantal eerder gemaakte afspraken vanuit het presidium in de verordening opgenomen (aanhouden 
van moties, vergaderingen van het presidium openbaar, actualiteit en spoedeisendheid vragen 
vragenkwartier). Het artikel 20 met betrekking tot ingekomen stukken is uitgebreid.  
 
Het Reglement van orde is verder geactualiseerd op grond van de VNG Modelverordening. Hierbij is 
onder andere artikel 8 met betrekking tot het afsplitsen van fracties duidelijker geformuleerd en is er 
een verduidelijking gekomen van de taak van de raad om na de verkiezingen te onderzoeken of deze 
rechtmatig zijn verlopen (artikel 7). Ook zijn de toelichtingen op een aantal artikelen uitgebreid. 
 
 
 
 
     
 


