
Punt 1 6 . : Wijzi ging Verordening op de 
raadscommissies 

Gemeente 
Hellendoorn 

A a n de raad 

Samenvatting: 
Op 19 april 2011, nr. 10INT02223, heeft u het bes/uit genomen om de besluitvorming over 
verzoeken om omgevingsvergunning, die niet passen binnen het bestemmingsplan, in alle 
gevallen bij het college te leggen met dien verstande dat daarbij de commissie grondgebied wordt 
ingeschakeld. Als de commissie grondgebied van mening is dat een voorgenomen besluit tot het 
verlenen van vrijstelling aan de raad moet worden voorgelegd, dient het verzoek aan u te worden 
voorgelegd. Denkbaar is dat in een dergelijke situatie moet worden gestemd. Daarnaast bestaat 
de mogelijkheid dat een raadscommissie besluit tot het opleggen van geheimhouding. Voor die 
gevallen kan een bepaling in de Verordening op de raadscommissie hoe een dergelijk besluit van 
de commissie tot stand komt niet worden gemist. 
Voorgesteld wordt om aan artikel 23 Verordening op de raadscommissies een vierde lid toe te 
voegen, waarin wordt geregeld hoe besluiten in een raadscommissie tot stand komen, en de 
toelichting op artikel 23 daarop aan te passen. 

Opdracht: 
Geen. 

Aanleiding: 
Op 19 april 2 0 1 1 , nr. 10 INT02223, heeft u het besluit genomen om de besluitvorming over 
verzoeken om omgevingsvergunning, die niet passen binnen het bestemmingsplan, in alle 
gevallen bij het college te leggen met dien verstande dat daarbij de commissie grondgebied wordt 
ingeschakeld. Als de commissie grondgebied van mening is dat een voorgenomen besluit tot het 
verlenen van vrijstelling aan de raad moet worden voorgelegd, dient het verzoek aan u te worden 
voorgelegd. Denkbaar is dat in een dergelijke situatie moet worden gestemd. Daarnaast bestaat 
de mogelijkheid dat een raadscommissie besluit tot het opleggen van geheimhouding. Voor die 
gevallen kan een bepaling in de Verordening op de raadscommissie hoe een dergelijk besluit van 
de commissie tot stand komt niet worden gemist. 

Doelstelling: 

Opnemen van een bepaling die regelt hoe besluitvorming in een raadscommissie plaatsvindt. 

Mogelijke oplossingen: 
De bepaling, die de besluitvorming in de vergadering van de raadscommissies regelt, zou zowel 
kunnen worden opgenomen in artikel 18 van de Verordening op de raadscommissies als in artikel 
23 van die verordening. Opname in artikel 23 van de verordening verdient echter de voorkeur, 
omdat in de toelichting op dit artikel al iets wordt gezegd over de wijze waarop stemmen moeten 
worden gewogen (één stem per lid). Het verdient de voorkeur om zoveel mogelijk aan te sluiten 
bij de bepalingen van de Gemeentewet, die gaan over de besluitvorming in de raad. Zo bepaalt 
artikel 30 Gemeentewet dat besluiten in de raad met een volstrekte meerderheid van de stemmen 
worden genomen. Dit gaat dan ook gelden voor door de commissie te nemen besluiten. 
Voorgestelde oplossingen: 
Het opschrift van artikel 23 Verordening op de raadscommissies wordt gewijzigd (van "Advies") 
in "Advies/beslui t" . Daarnaast wordt aan dit artikel een vierde lid toegevoegd, dat luidt als volgt: 
4. Op het nemen van besluiten door de raadscommissie zijn de artikelen 28, 29 , 30 en 32 

Gemeentewet van overeenkomstige toepassing. 
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De Toelichting op artikel 23 wordt als volgt gewijzigd: 
De voorzitter kan de beraadslaging sluiten, als hij vaststelt dat een onderwerp voldoende is 
toegelicht, tenzij een raadscommissie anders beslist. Een raadscommissie bereidt de 
besluitvorming in de raad voor en overlegt met het college en de burgemeester. Daarnaast kan 
een raadscommissie gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de raad. De leden beslissen 
over het advies, indien over het advies gestemd wordt, geidt dat ieder iid van de commissie één 
stem heeft. De Gemeentewet staat er namelijk aan in de weg in raadscommissies een systeem 
van gewogen stemmen te hanteren (zie de brief van de staatssecretaris van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 9 april 2008 , kenmerk 2008-0000150627) 
Het ligt voor de hand dat, indien een lid het niet eens is met het fractiestandpunt, hiervan 
afzonderlijk melding wordt gemaakt in het advies aan de raad. 
In incidentele gevallen kan het nodig zijn dat een raadscommissie een besluit (in de zin van een 
eindbeslissing) neemt. Een raadscommissie kan bijvoorbeeld besluiten tot het opleggen van 
geheimhouding of de opheffing daarvan. In dat geval is geen sprake van het adviseren van de 
raad of het overleggen met het college. Voor het geval een raadscommissie een besiuit moet 
nemen, kunnen bepalingen over de wijze van stemmen, over het tot stand komen van besluiten 
e.d. niet worden gemist. Een en ander is geregeld in het vierde lid. 

Communicatie: 
De wijziging van de verordening moet op de voet van artikel 1 39 Gemeentewet worden bekend 
gemaakt. De bekendmaking vindt plaats in het Hellendoorn Journaal van 27 april 2012 . 

Effecten meten: 
N.v.t. 

Planning: 

De wijziging van de verordening kan per 1 mei 2012 in werking treden. 

Concept Besluit: 

Wij stellen u voor te besluiten zoals is aangegeven in bijgevoegd ontwerpraadsbesluit. 

Nijverdal,. 14 februari 2012 

Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn, 

H.G.M Zwijnenberg, mevr. A.H.Raven BA, 

Advies commissie(s): 
De commissie A B Z M stemt ermee in dat het voorstel wordt voorgelegd aan de raad. 

Nr. 12INT00306 Nijverdal, 1 8 september 2012 

Bijlagen: 
Ontwerpraadsbesluit.(12INT00308) 


