
¥ 
Memo

 

 

Datum: 7 december 2012 

Aan: Presidium  

Van: F.V.A. Hoogervorst, raadsgriffie 

Onderwerp: Inventarisatie verordeningen 
 
Ter uitvoering van het jaarplan 2012 van de raadsgriffie is een inventarisatie gehouden met betrekking tot 
de mogelijkheid te komen tot vermindering van het aantal verordeningen/regelingen voor de raad (voor 
zover deze onder het ‘beheer’ van de griffie vallen). 
 
Hieronder zijn de resultaten weergegeven: 
 
A. Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van 

Den Helder 2010. 
Het reglement van orde is wettelijk voorgeschreven in artikel 16 Gemeentewet. Het is mogelijk het 
reglement van orde te combineren met de Verordening op de raadscommissies 2010 (onder B. genoemd) 
en eventueel de Verordening op de auditcommissie van de gemeente Den Helder (onder I. genoemd).  
Het voordeel hiervan is dat alles is vervat in één regeling. Een nadeel is het niet volgen van de modellen 
van de VNG, wat onder meer risico’s met zich meebrengt bij aanpassingen op basis van wetswijzigingen. 
Tevens draagt een gecombineerde verordening niet bij in overzichtelijkheid; zeker niet omdat er nogal wat 
verschillen zijn in de werkwijze van de commissies en die van de raad.       
 
B. Verordening op de raadscommissies 2010. 
De verordening is een rechtstreeks uitvloeisel van artikel 82 Gemeentewet. Een samenvoeging met het 
reglement van orde van de gemeenteraad is in principe  mogelijk. Zie hiervoor hetgeen onder A. is gesteld. 
 
C. Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2007. 
In deze verordening zijn de rechtspositie en een aantal voorzieningen van de raads- en commissieleden 
uitgewerkt. Intrekken van deze verordening of samenvoeging met een andere regeling ligt, gezien de 
specifieke inhoud, niet voor de hand. 
 
D. Verordening op de fractieondersteuning 2007. 
Deze verordening is al een samenvoeging van drie eerdere regelingen, te weten ambtelijke bijstand, 
fractievergoeding en fractieassistentschap. Deze genoemde zaken zijn dus in de verordening geregeld.  
Er is geen grond voor intrekking of verdere samenvoeging van de regeling. 
 
E.  Financiële verordening gemeente Den Helder 2009. 
Deze verordening is wettelijk voorgeschreven in artikel 212 Gemeentewet. 
 
F. Controleverordening gemeente Den Helder. 
Deze verordening is wettelijk voorgeschreven in artikel 213 Gemeentewet. 
 
G. Verordening onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Den Helder. 
Deze verordening is wettelijk voorgeschreven in artikel 213a Gemeentewet. 
 
H. Verordening op de Rekenkamercommissie Den Helder 2011. 
De raad heeft een rekenkamerfunctie ingesteld. Op basis van artikel 81oa Gemeentewet gebeurt dit bij 
verordening. 
 
I. Verordening op de auditcommissie van de gemeente Den Helder. 
De raad heeft gekozen voor het instellen van een auditcommissie ten behoeve van afstemmingsoverleg ter 
uitvoering van de Controleverordening gemeente Den Helder. De verordening regelt de taken en 
bevoegdheden van de auditcommissie. Een samenvoeging met het reglement van orde van de 
gemeenteraad is in principe  mogelijk. Zie hiervoor hetgeen onder A. is gesteld. 
 
J. Verordening inzake het burgerinitiatief 2008. 
(Mede) met het vaststellen van deze verordening heeft de raad beoogd een nadere invulling te geven aan 
burgerparticipatie. Hoewel de verordening niet wettelijk verplicht is, bestaat geen reden tot het intrekken 
hiervan. 



 

 

 
K. Referendumverordening Den Helder 2012. 
Deze verordening is recent vastgesteld door de raad. De raad wenst referenda mogelijk te maken.  
Dit houdt in dat hiertoe een verordening moet gelden. 
 
L. Instructie voor de griffier van de gemeente Den Helder. 
Deze instructie is wettelijk voorgeschreven in artikel 107a van de Gemeentewet. 
 
M. Informatieprotocol van de gemeente Den Helder. 
Het informatieprotocol is recent vastgesteld op 17 september 2012. Hierin staan bepalingen opgenomen 
op welke wijze het college van burgemeester en wethouders invulling dient te geven aan de actieve en 
passieve informatieplicht.  
 
 
Samenvattend wordt opgemerkt dat geen sprake is van regelingen die kunnen worden ingetrokken.  
Het is te overwegen om het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van 
de gemeenteraad van Den Helder 2010, de Verordening op de raadscommissies 2010 en eventueel de 
Verordening op de auditcommissie van de gemeente Den Helder samen te voegen. De voordelen hiervan 
wegen echter niet op tegen de nadelen. 
 
Het presidium wordt dan ook geadviseerd de regelingen te handhaven op de huidige wijze.   
     
  
 
  


