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Advies    

¥ 

Verworpen raadsbesluit 
Raadsvergadering d.d.: 15 november 2010 

Besluit nummer: RB10.0140 

Onderwerp: Voorstel Stadspartij Den Helder; “Op eigen Doft”  

 
 
De raad van de gemeente Den Helder; 
 
gelet op de raads/werkconferentie, gehouden op 26 en 27 augustus 2010; 
 
gelezen de tweede evaluatie vergadersysteem Helderse gemeenteraad (december 2009);  
 
gelezen het voorstel nummer RVO10.0139 van het presidium van Den Helder van 4 oktober 2010; 
 
kennis genomen hebbende van de voorbereidende commissievergadering Bestuur en Middelen 
van 8 november 2010; 
 
besluit: 
 
1. vast te stellen de volgende wijziging in de Verordening op de fractieondersteuning: 
 
Artikel I  Wijziging verordening 
 
Artikel 14 rechten van fractieassistenten 
1. Beëdigde fractieassistenten hebben geen toegang tot besloten raads- en commissievergaderingen. 
2.  Beëdigde fractieassistenten hebben recht op alle informatie die aan de raadsleden ter beschikking wordt 

gesteld, exclusief de informatie waarop geheimhouding is opgelegd, tenzij de raad anders beslist of de wet 
zich daartegen verzet. 

3. Beëdigde fractieassistenten hebben recht op aanvullende voorzieningen die van gemeentewege aan 
raadsleden worden verstrekt, zoals een toegangspas tot de gebouwen, het gebruik van de fractie- en 
raadsruimten, en het gebruik van een gemeentelijk e-mailaccount. 

 
Toelichting op de Verordening op de fractieondersteuning 
 
Artikel 14 rechten van fractieassistenten 
Dit artikel is noodzakelijk om de rol van de fractieassistent in de informatieverwerving mogelijk te maken.   
 
Artikel II  Inwerkingtreding          
Dit besluit treedt in werking op 16 november 2010. 
 
 
2. vast te stellen de volgende wijziging in het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de gemeenteraad van de gemeenteraad van Den Helder 2010: 
 
Artikel I  Wijziging verordening 
 
Artikel 16a Fractiekamers 
1. Bij aanvang van iedere raadsperiode worden de fractiekamers door de voorzitter van de raad, na consultatie 

van het presidium, verdeeld. Hierbij heeft de grootste partij naar aanleiding van de verkiezingsuitslag de 
eerste keuze voor een fractiekamer, de tweede grootste partij naar aanleiding van de verkiezingsuitslag de 
tweede keuze etcetera.  

2. Personen die zich afsplitsen van fracties hebben geen recht op een fractiekamer. 
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Artikel II  Inwerkingtreding 
Dit besluit treedt in werking op 16 november 2010.  
 
3. de griffier opdracht te geven de Verordening op de fractieondersteuning 2007 zodanig te wijzigen, dat de 
fractievergoeding per raadzetel uit een vast deel en een variabel deel gaat bestaan; het vaste deel wordt 
betaalbaar gesteld aan de hand van de grootte van de fractie naar aanleiding van de verkiezingsuitslag, het 
variabele deel naar aanleiding van de daadwerkelijk bezette raadszetels van de fractie, waarbij een afgesplitste 
fractie alleen recht heeft op het variabele deel.  
 
 
 
 Aldus besloten in de raadsvergadering  
 van 15 november 2010. 
 
 
 Koen Schuiling , voorzitter 
 
 
 
 
 mr. drs. M. Huisman , griffier 


