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Voorstel tot vaststelling van de wensen- en bedenkingenprocedure.

Aan de Raad.

In het kader van artikel 169 lid 4, Gemeentewet worden besluiten van het college van Burgemeester
en Wethouders aan de gemeenteraad voorgelegd om wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Tot
op heden was hiervoor geen vaste procedure met standaard formuleringen beschikbaar. Met deze
voorliggende wensen en bedenkingen procedure zal daar verandering in komen.

Artikel 169 lid 4, Gemeentewet schrijft niet voor hoe de raad gehoord dient te worden, tevens schrijft
de wet niet voor dat een raadsbesluit noodzakelijk is. In zaken waarbij ingrijpende gevolgen voor
gemeente Den Helder en/of de inwoners verwacht worden, ligt het voor de hand om de opvattingen
van de raad vast te laten stellen middels een raadsbesluit. Indien de raad geen wensen en
bedenkingen heeft wordt het betreffende raadsbesluit de volgende:
Op grond van artikel 169 lid 4 Gemeentewet het college te berichten dat de raad geen
bedenkingen heeft tegen het besluit.

Indien de raad wel wensen en bedenkingen heeft wordt het raadsbesluit de volgende:
Op grond van artikel 169 lid 4 Gemeentewet het college te berichten dat de raad de volgende
wensen en/of bedenkingen aan het college ter overweging mee geeft:...
De wensen en bedenkingen worden door de diverse fracties ingebracht als toevoegingen op het
raadsbesluit.

Op basis van bovenstaande is de wensen- en beden kingen procedure opgesteld.

Den Helder, 28 augustus 2007.

L
Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

, burgemeester

, secretaris



Nr. 89/BCF (2007)

De Raad van de gemeente Den Helder;
gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van Den Helder van
28 augustus 2007, nr. 838/BCF;

b e s l u i t :

de wensen- en bedenkingenprocedure vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van

, voorzitter

, griffier



Nr. 89A/GR (2007).

ADVIES over het voorstel tot vaststellen van de wensen- en bedenkingenprocedure.

Aan de Raad.

In haar vergaderingen van 27 augustus en 3 september 2007 heeft de commissie Bestuur en
Middelen het bovengenoemde voorstel besproken.

Naar aanleiding van een opmerking van de fractie van de PvdA gaat de commissie akkoord met een
redactionele aanpassing in het stuk (op pagina 2 van de procedurele stappen onder STAP 7 het
woord "eventuele" invoegen tussen "fracties" en "wensen"). Deze wijziging kan worden doorgevoerd
voordat het stuk naar de raad wordt gezonden. De fractie van Progressief Den Helder ziet het voorstel
liever in samenhang met het informatieprotocol. De fractie van Prins voor behoorlijk bestuur adviseert
ook de mogelijkheid van schriftelijke wensen en bedenkingen op te nemen in het voorstel. De
portefeuillehouder acht dit niet wenselijk.

De commissie adviseert positief over het voorstel. In meerderheid stelt de commissie voor het voorstel
te agenderen als hamerpunt voor de raadsvergadering van 10 september 2007. De fractie van
Progressief Den Helder geeft aan eerst nog fractieberaad te willen. De fractie van Prins voor behoorlijk
bestuur zou het voorstel als bespreekpunt willen zien vanwege de mogelijkheid van het schriftelijk
inbrengen van wensen en bedenkingen.

Den Helder, 3 september 2007.

commissie Bestuur en Middelen

J.K. Visser voorzitter.

M. Huisman commissiegriffier.


