
Gemeente 
Hellendoorn 

Besluit Nijverdal, 
18 september 2012 

Nr. 
12INT00308 

De raad van de gemeente Hellendoorn; 

Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 14 februari 2012 ; 

B e s l u i t : 

vast te stellen de: 

Verordening tot wijziging van de Verordening op de raadscommissies 

Artikel 1 
Aan artikel 23 wordt een vierde lid toegevoegd, dat luidt: 
4 . Op het nemen van beslissingen door de raadscommissie zijn de artikelen 28 , 29 , 30 en 

32 Gemeentewet van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 2 
De toelichting op artikel 23 wordt als volgt gelezen: 
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, geldt dat ieder lid 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 beslissing neemt. Een 
raadscommissie kan beslissen tot aan de raad voorleggen van verzoeken om 
omgevingsvergunning, die niet in het bestemmingsplan passen, 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 besluit moet nemen, kunnen 
bepalingen over de wijze van stemmen, over het tot stand komen van beslissingen e.d. niet 
worden gemist. Een en ander is geregeld in het vierde lid. 

De raad voornoemd. 

de griffier de voorzitter 
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