
 

Verordening van de raad van gemeente Haarlem houdende wijziging van de Verordening op de 
raadscommissies gemeente Haarlem 2022 
 
De raad van de gemeente Haarlem, 
 
Gelet op artikel 82, eerste lid van de Gemeentewet; 
 
Gezien het advies van de commissie Bestuur; 
 
 
B E S L U I T: 
vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Verordening op de raadscommissies gemeente 
Haarlem 2022 
 
Artikel I  
De Verordening op de raadscommissies gemeente Haarlem 2022 wordt als volgt gewijzigd: 
 
A. 
Artikel 4, vijfde lid komt te luiden: 
 

bestaande tekst nieuwe tekst 

5. De artikelen 10, 11, 12, 13 en 15 van de wet 
zijn van overeenkomstige toepassing op 
commissieleden die geen raadslid zijn. 

5. Artikelen 10,  11, 12, 13 en 15 van de wet zijn 
van overeenkomstige toepassing op 
commissieleden die geen raadslid zijn, met 
dien verstande dat de woorden “achttien 
jaar” uit artikel 10 worden gelezen als 
“veertien jaar”. 
 

 
 
Artikel II 
Deze verordening treedt in werking op de dag na die van bekendmaking. 
 
Aldus vastgesteld te Haarlem op [datum] 
de griffier,      de voorzitter, 
 
 
 
 

 
TOELICHTING: wijzigingen in de (artikelsgewijze) toelichting 
 
Wijziging van de toelichting bij Artikel 4 Samenstelling; benoeming commissievoorzitter en 
plaatsvervangend commissievoorzitter 
 
Alle leden zijn lid van de commissies. Dat betekent dat er geen vaste samenstelling van commissies is. 
 



 

Commissieleden moeten, evenals raadsleden, voldoen aan het hetgeen is bepaald in de artikelen 10, 11, 
12, 13 en 15 van de wet. Dit betekent onder andere dat zij over een geldige verblijfstitel moeten 
beschikken en hun nevenfuncties openbaar moeten maken en geen functie als bedoeld in artikel 13 van 
de wet mogen vervullen. Met dien verstande dat de woorden ‘achttien jaar’ uit artikel 10 van de wet 
gelezen worden als ‘veertien jaar’. Om te beoordelen of wordt voldaan aan de eisen van de wet ligt het 
voor de hand om gebruik te maken van een geloofsbrievenonderzoek. Het verdient aanbeveling dit 
onderzoek uit te laten voeren door de commissie voor raadsleden en wethouders het op basis van artikel 
V 4 van de Kieswet verplichte geloofsbrievenonderzoek uitvoert. De vereisten die onderzocht moeten 
worden zijn immers gelijk. Dit onderzoek (alleen naar de niet-raadsleden) gaat vooraf aan het 
raadsbesluit waarmee de commissieleden benoemd worden. 
 
De raad benoemt de commissievoorzitters en hun plaatsvervangers. Op grond van artikel 82, vierde lid 
van de wet kan enkel een raadslid als voorzitter van een raadscommissie worden benoemd. 


