Helder Onafhankelijk!
Den Helder, 7 augustus 2013

Raadsvoorstel (RVO13.0115)
Onderwerp: Voorstel tot het benoemen van mevrouw H. Mooijman als commissielid voor de fractie van Helder
Onafhankelijk!
Gevraagd besluit:
Mevrouw H. (Hilda) Mooijman te benoemen tot commissielid ten behoeve van de fractie van Helder
Onafhankelijk!
Publiekssamenvatting/inleiding
Mevrouw H. Mooijman was tot voor kort commissielid namens de fractie van de Stadspartij Den Helder. Door
de onvrijwillige ontzetting van drie raadsleden in mei 2013, heeft mevrouw H. Mooijman haar lidmaatschap als
commissielid voor de Stadspartij Den Helder neergelegd.
Mevrouw H. Mooijman was tot op dat moment ondersteunend commissielid voor Pieter Bakker en Rachel
Post in de commissie Bestuur en Middelen.
Conform de Gemeentewet dient iedere raadsfractie in de gelegenheid te worden gesteld, om het
democratisch recht te kunnen uitvoeren. Dit impliceert dat iedere raadsfractie recht heeft op ondersteuning,
om volledig haar politieke werk te kunnen verrichten.
Op basis van de Verordening op de raadscommissies 2010 dient een commissielid op de kandidatenlijst te
hebben gestaan van de fractie waarvoor hij/zij in de commissie zitting neemt. In het geval van mevrouw
H. Mooijman was dat de lijst van de Stadspartij Den Helder, op dat moment onder leiding van Pieter Bakker
als fractievoorzitter.
Bij deze bijzondere situatie is op het moment van het onvrijwillige afsplitsen van de helft van een raadsfractie
een zeer vreemde situatie ontstaan. Mevrouw H. Mooijman was voor deze ontstane situatie de
fractieondersteuners van de onvrijwillig afgesplitste raadsleden.
De raad wordt dan ook verzocht eenmalig af te wijken van de verordening en mevrouw H. Mooijman toe te
staan namens de fractie Helder Onafhankelijk! zitting te laten nemen in de raadscommissies.
Beoogd maatschappelijk resultaat
De achterban van Helder Onafhankelijk op een adequate manier te kunnen vertegenwoordigen binnen het
vigerende vergadersysteem.
Kader
Artikel 4 van de Verordening op de raadscommissies 2010 en artikel 82 van de Gemeentewet.
Argumenten
De Gemeentewet verzet zich niet tegen het commissielidmaatschap van mevrouw H. Mooijman. De bepaling
dat een commissielid op de lijst moet hebben gestaan van de raadsfractie die zij vertegenwoordigt, heeft de
raad zelf vastgelegd in de Verordening op de raadscommissies 2010. Van deze bepaling dient de raad bij dit
besluit eenmalig af te wijken.
Maatschappelijk draagvlak
Iedere partij dient een volwaardige rol te kunnen vervullen bij de behandeling van raadsvoorstellen.
Financiële consequenties
Mevrouw H. Mooijman ontvangt presentiegelden voor aanwezigheid in de commissievergaderingen.
Communicatie
Geen bijzonderheden.

www.helderonafhankelijk.nl

Realisatie
De raad wijkt bij een positief besluit eenmalig af van de bepalingen in de Verordening op de raadscommissies
2010. Deze besluitvorming heeft geen verdere precedentwerking.
Den Helder, 7 augustus 2013

P. Bakker
Fractievoorzitter Helder Onafhankelijk!

Tijdens de raadsvergadering van 3 september 2013 verzoekt de fractie van Helder Onafhankelijk! om
agendapunt 10, het initiatiefvoorstel van de fractie van Helder Onafhankelijk! tot het benoemen van
mevrouw H. Mooijman tot commissielid van de agenda af te halen. De raad stemt in met het verzoek.
Hiermee is agendapunt 10. Komen te vervallen.
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