
Geamendeerd raadsbesluit 

Raadsvergadering d.d. : 2 april 2012 

Besluit nummer : RB12.0081 

Onderwerp : Aanpassing werkwijze raad en commissies. 

De raad van de gemeente Den Helder; 

gelezen het raadsvoorstel nummer RVO12.Q026 van het presidium van Den Helder van 5 maart 2012; 

kennis genomen hebbende van de voorbereidende vergadering van de commissie Bestuur en Middelen op 
26 maart 2012; 

besluit: 

1. de raadsvergaderingen zodanig in te richten dat: 
a. per bespreekpunt één debattermijn wordt gehouden; 

*) b. het college van burgemeester en wethouders alleen in de gelegenheid wordt gesteld te 
reageren op ingediende moties en amendementen; de voorzitter kan, wanneer het debat 
daartoe aanleiding geeft, de raad voorstellen een portefeuillehouder bij wijze van 
uitzondering het woord te geven. 

**) c. tijdens de raadsvergaderingen alleen gebruik wordt gemaakt van speciaal daarvoor 
geplaatste microfoons; de inrichting van de raadzaal wordt hierop aangepast. 

2. de commissievergaderingen zodanig in te richten dat: 
a. een splitsing wordt aangebracht in informerende onderwerpen en meningsvormende 

onderwerpen; 
b. de commissie alleen nog gemotiveerd adviseert of een onderwerp als hamerpunt of 

bespreekpunt op de raadsagenda komt; 
c. de bespreekpunten concreet worden opgenomen in het advies. 

3. de besluiten genoemd onder 1. en 2. als werkwijze direct na het zomerreces van 2012 te effectueren en 
deze werkwijze in december 2012 te evalueren. 

4. het college van burgemeester en wethouders op te dragen in kaderstellende en beleidsvormende 
voorstellen alternatieven op te nemen met de voor- en nadelen op hoofdlijnen. 

Aldus besloten in de raadsvergadering 
van 2 april 2012. 

voorzitter 
Koen Schuihng 

griffier 
mr. drs. M. n an 

zie amendement 11.2 van de fracties van WD, PvdA, CDA, D66 en TROTS. 
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De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 2 april 2012; 

gelezen het raadsvoorstel nr. RVO12.0026, agendapunt 011 "Voorstel met betrekking 
tot aanpassing van de werkwijze van de raad en raadscommissies"; 

Besluit: 

aan beslispunt 1 onder b. van het ontwerpbesluit het volgende toe te voegen: 

; de voorzitter kan, wanneer het debat daartoe aanleiding geeft, de raad voorsteilen een 
portefeuillehouder bij wijze van uitzondering het woord te geven 

ctie van de WD. 

J 

Toelichting. 

een portefeuillehouder het woord te geven. In dat geval moet de mogelijkheid bestaan 
dat de voorzitter hiertoe een (orde}voorstel aan de raad voorlegt. Omdat een 
veelvuldige toepassing hiervan de voorgestelde werkwijze geweld kan aandoen, is de 
tekst 'bij wijze van uitzondering' toegevoegd. 
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3 
V 

Amendement 

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 2 april 2012; 

gelezen het raadsvoorstel nr. RVO12.0026, agendapunt 011 "Voorstel met betrekking 
tot aanpassing van de werkwijze van de raad en raadscommissies"; 

Besluit: 

aan beslispunt 1. van het ontwerpbesluit het volgende toe te voegen: 

c. tijdens de raadsvergaderingen alleen gebruik wordt gemaakt van 
speciaal daarvoor geplaatste microfoons; de inrichting van de raadzaal 
wordt hierop aangepast. 

/ 

R en 

Toelichting. 

Het gebruik van speciaai daarvoor geplaatste microfoons, waar je naartoe moet lopen en waarachter 
je staand moet spreken, bevordert de kwaliteit van het debat in de raadsvergaderingen en komt ook 
de zichtbaarheid van de sprekers ten goede. Dit is ook al eerder erkend en verwerkt in het 
programma van eisen voor de raadzaal bij nieuwbouw. Met een beperkte investering (die kan 
worden opgevangen binnen het bestaande budget van de raad) en een beperkte wijziging van de 
indeling van de raadzaal, kan a! ervaring worden opgedaan met het gebruik van met deze vorm van 
debatvoering. De huidige microfoons worden dan tijdens raadsvergaderingen buiten werking gesteld. 


