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Raadsvergadering d.d.:

Raadsbesluit
21 januari 2008

Besluit nummer:
Onderwerp:

Voorstel tot het wijzigen van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van de gemeenteraad van Den Helder 2007 en de Verordening op de
raadscommissies 2007

De raad van de gemeente Den Helder,
gelezen het voorstel nummer ……… van het presidium van Den Helder van 17 december 2007;
kennis genomen hebbende van de voorbereidende commissievergadering Bestuur en Middelen;
gelet op de artikelen 16 en 82 van de Gemeentewet;

Besluit:
1. vast te stellen de volgende wijzigingen in het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van de gemeenteraad van Den Helder 2007:
Artikel I Wijziging verordening
A. Artikel 9 Vergaderfrequentie
Lid 1 wordt als volgt gewijzigd:
1. De vergaderingen van de raad vinden in de regel plaats op maandag, vangen in de regel aan om 19.30
uur en worden gehouden in het stadhuis.
B. Artikel 22 Spreektijd
Artikel 22 wordt als volgt gewijzigd:
1. Iedere fractie krijgt een basisspreektijd van 6 minuten.
2. Iedere fractie krijgt 1 minuut extra spreektijd per raadzetel, met een maximum van 8 extra minuten.
3. Alle gesproken tekst valt onder de spreektijd.
C. Artikel 39 Schriftelijke vragen
In artikel 39 worden de leden 1, 3, 4 en 5 als volgt gewijzigd en de leden 4 en 5 vernummerd (in respectievelijk
lid 5 en 6):
1. Schriftelijke vragen worden kort en duidelijk geformuleerd. De vragen kunnen van een toelichting worden
voorzien. Bij de vragen wordt aangegeven, of schriftelijke of mondelinge beantwoording wordt verlangd.
3. Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen dertig dagen, nadat de
vragen zijn binnengekomen. Indien beantwoording niet binnen deze termijnen kan plaatsvinden, stelt het
verantwoordelijk lid van het college of de burgemeester de vragensteller hiervan gemotiveerd in kennis,
waarbij de termijn aangegeven wordt, waarbinnen beantwoording zal plaatsvinden. Dit bericht wordt
behandeld als een antwoord.
4. Mondelinge beantwoording kan op verzoek van een raadslid plaatsvinden, indien schriftelijke
beantwoording niet binnen dertig dagen (nadat de vragen zijn binnengekomen) heeft plaatsgevonden
en het college of de burgemeester de vragensteller niet overeenkomstig lid 3 gemotiveerd in kennis
heeft gesteld van de niet tijdige beantwoording.
5. De antwoorden van het college of de burgemeester worden aan de leden van de raad toegezonden.
6. De vragensteller kan, bij schriftelijke beantwoording in de eerstvolgende raadsvergadering en bij
mondelinge beantwoording in dezelfde raadsvergadering, na de behandeling van de op de agenda
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voorkomende onderwerpen nadere inlichtingen vragen omtrent het door de burgemeester of door
het college gegeven antwoord, tenzij de raad anders beslist.
Artikel II Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op 22 januari 2008.

2. vast te stellen de volgende wijzigingen in de Verordening op de raadscommissies 2007:
Artikel I Wijziging verordening
A. Artikel 9 Vergaderfrequentie
Lid 1 wordt als volgt gewijzigd:
1. De vergaderingen van de raadscommissies vangen aan om 19.30 uur en duren tot uiterlijk 21.30 uur en
vinden plaats in het stadhuis.
B. Artikel 20 Spreektijd
Artikel 20 wordt als volgt gewijzigd:
Voor de vergaderingen geldt geen spreektijd.
Artikel II Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op 22 januari 2008.

Aldus besloten in de raadsvergadering
van 21 januari 2008.
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, voorzitter

mr. drs. M. Huisman

, griffier
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