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Raadsvergadering d.d.  : 19 december 2016 

 

Besluit nummer   : RB16.0067 

 

Onderwerp   : Wijziging verordening op de raadscommissies 2015  

 

 

De raad van de gemeente Den Helder; 

 

gelezen het raadsvoorstel nummer RVO16.0083 van het presidium van Den Helder van 21 november 2016; 

 

gelet op artikel 82, eerste lid, van de Gemeentewet; 

 

kennis genomen hebbende van de voorbereidende commissievergadering Bestuur en Middelen op  

12 december 2016; 

 

besluit: 

 

vast te stellen de hierna volgende Verordening tot wijziging van de Verordening  op de raadscommissies 2015 

 

Artikel I Wijziging verordening 
 

Artikel 4. Samenstelling 
a. Wijzigen lid 1 als volgt: 

1. Een raadscommissie bestaat uit maximaal twee zetels per fractie waarbij de zetels als volgt ingevuld 

mogen worden:  

 a. één of twee raadsleden per fractie, óf; 

 b. één raadslid en één commissielid per fractie, óf; 

 c. één commissielid per fractie. 

b. Wijzigen lid 3 als volgt: 

3. Een lid kan zowel raadslid als niet-raadslid zijn. De artikelen 10, 11, 12 en 13 van de Gemeentewet zijn 

van overeenkomstige toepassing op een lid van een raadscommissie. 

 

Artikel II Wijziging toelichting verordening 

 

Artikel 4. Samenstelling 

a. Toevoegen: 
Per fractie mag maximaal één commissielid deelnemen aan de vergadering. Aangezien raadsleden geen 
presentiegelden ontvangen voor de commissievergaderingen, leidt het bijwonen van een vergadering door  
raadsleden, in tegenstelling tot commissieleden, tot een lager bedrag aan presentiegelden. Voor fracties met 
minder dan drie zetels in de raad betekent dit dat men niet in alle commissies met twee vertegenwoordigers 
aanwezig kan zijn. Dit feit kan gezien worden als een uitvloeisel van de verkiezingsuitslag.  

b.  Toevoegen: 

 In lid 3 van dit artikel is de verwijzing naar artikel 15 van de Gemeentewet (verboden handelingen) 

geschrapt. Dit omdat het enerzijds veel te ver lijkt gaan ten aanzien van commissieleden die niet ook 

raadslid zijn en anderzijds omdat er een taak bij gedeputeerde staten belegd werd (verlenen ontheffing) 

zonder dat gemeenten daar een expliciete grondslag voor hebben.  

 

Artikel 5. Voorzitter   

a. Toevoegen: 

 Het voorstel van de regering om het voorzitterschap van de raadscommissies mogelijk te maken voor niet-

raadsleden heeft het niet heeft gehaald in de Tweede Kamer. De voorzitter van een raadscommissie moet 

nog steeds een raadslid zijn.   
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Artikel III Inwerkingtreding 

 

Deze verordening treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekend gemaakt. 

 
 

 

 

 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering  

van 19 december 2016. 

 

 

voorzitter 

Koen Schuiling 

 

 

 

 

 

 

griffier 

mr. drs. M. Huisman 
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