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AGENDA 
voor de vergadering van het RAADSPRESIDIUM  
op 28 september 2020 om 18.00 uur in de raadzaal van het stadhuis aan de Kerkgracht 1. 
 

Aan:  J.J. Nobel (voorzitter), G. Assorgia, P.T. Bais, P. Blank, M. Boessenkool, M.E. Dijk,  
V.H. van den Born, H. van Dongen, J.P. van Donkelaar, K. van Driesten,  
S. Hamerslag, H.M. Krul, N. List, H.S. Mosk. 

Afwezig: --  
Raadsgriffier:  M. Huisman, tel: 67 81 01, m.e.huisman@denhelder.nl 
Kopie:   Gemeentesecretaris.  
Verzenddatum: 23 september 2020 

 
 

AGENDAPUNTEN 
 
 
1.  Opening en mededelingen 

 Richtlijnen vergaderingen raadscommissies in verband met corona (zie in de bijlage het  
e-mailbericht 11 september). 

 Activiteiten van de gemeenteraad Den Helder (jaarplan) die tot nader orde zijn stopgezet i.v.m. 
coronavirus: Raadslid in de klas voor de basisscholen, Gast van de Raad, ideeënmarkt voor 
inwoners, wijkbezoeken en Over de kook. De activiteit/cursus Politiek Actief wordt wel 
aangeboden. Bij deze activiteit kunnen de maatregelen rond het bestrijden van het coronavirus 
worden gewaarborgd. 
 

2.  Vaststellen agenda 
 
3. Vaststelling openbare besluitenlijsten Presidium 2 juni en 6 juli 2020 
De openbare besluitenlijsten van de vergaderingen van 2 juni en 6 juli 2020 zijn als bijlagen bij deze 
agenda opgenomen.  
 
4. Bijzonderheden voor september - november (zie ook de bestuurlijke kalender) 

 Informatiebijeenkomst waterstof/transitievisie warmte: 29 september. 

 Informatiebijeenkomst Stichting Erfgoed over voortgang erfgoedorganisatie: 1 oktober. 

 Herfstreces: 12 t/m 16 oktober. 

 Extra commissie BenM verbonden partijen: 19 oktober. 

 Informatiebijeenkomst projecten Zeestad: 28 oktober. 

 Informatiebijeenkomst wijkgericht werken: 16 november.  
 
5.  Evaluatie raadsvergaderingen en voorbespreken raadsvergadering 28 september 
De raadsvergaderingen 24 en 30 juni (behandeling van de kadernota) worden geëvalueerd. In het 
verlengde hiervan kunt u ook nader ingaan op het proces van de behandeling van de kadernota (o.a. 
de algemene beschouwingen en de reactie van het college daarop).  
 
Daarnaast wordt de raadsvergadering van 28 september voorbesproken.  
 
6. Indeling zitplaatsen raadszaal Kerkgracht 
In verband met in acht te nemen maatregelen als gevolg van het Coronavirus is voor de 
raadsvergaderingen in de raadszaal en de aanpalende ruimten aan de Kerkgracht een nieuwe 
indeling gemaakt. Deze indeling treft u als bijlage bij deze agenda aan.  
De voorzitter is bevoegd op grond van artikel 13 van het Reglement van orde van de raad de 
zitplaatsen aan te wijzen na overleg in het presidium. 
 
7. Verzoek tot uitstel behandeling tweede tussenrapportage 
Op 22 september 2020 is het verzoek ontvangen om de behandeling van de tweede tussenrapportage 
te verplaatsen naar 30 november 2020. In het bij deze agenda opgenomen agenderingsverzoek van 
het college kunt u de motivering daaronder lezen. Het presidium heeft in 2019 de P&C brief 2020 
vastgesteld met daarin opgenomen de behandeldata van de P&C documenten, waaronder de tweede 
tussenrapportage. Om die reden wordt dit verzoek thans aan u voorgelegd.  
  
Het presidium wordt voorgesteld aan te geven of met het verzoek tot uitstel van de behandeling van 
de tweede tussenrapportage kan worden ingestemd.  
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8. Bestuurlijke vernieuwing 
In de bij deze agenda opgenomen memo geeft de wethouder Bestuurlijke vernieuwing aan graag in 
een open gesprek met raadsleden van gedachten te wisselen of de ambities als genoemd in de memo 
nog bestaan, wat er onder verstaan wordt en hoe die, indien nog gewenst, op kunnen worden gepakt.  
 
Het presidium wordt voorgesteld aan te geven of er behoefte bestaat aan een dergelijk gesprek.  
 
9. Behandeling begroting 2021 
In de bij deze agenda opgenomen memo is een spoorboekje opgenomen voor de behandeling van de 
begroting 2021. De hoeveelheid moties en amendementen die worden ingediend, bepaalt voor een 
belangrijk deel de lengte van de vergadering. Fracties kunnen een bijdrage leveren aan een effectieve 
vergadering door moties en amendementen in een vroegtijdig stadium met elkaar te delen en waar 
mogelijk onderlinge afstemming te zoeken en discussies die bij de Kadernota 2021-2024 zijn gevoerd 
niet opnieuw te voeren. Voor het proces van behandeling van kadernota en begroting is immers in het 
Presidium afgesproken dat het accent bij de Kadernota ligt (inclusief de algemene beschouwingen) en 
dat de begroting de financiële vertaling van de daarbij gevoerde discussie en besluitvorming dient te 
zijn.  
 
Het presidium wordt voorgesteld in te stemmen met: 

1. de uiterste datum voor het indienen van moties en amendementen op de begroting 2021 op  
vrijdag 30 oktober 2020 om 09.00 uur; 

2. het in de memo opgenomen behandelschema van de begroting op 4 november 2020. 
 
10. Verzoek training ‘Nudgen’ 
Mw. Pater heeft het verzoek gedaan om voor de raad een (in company) training ‘Nudgen’ te laten 
verzorgen. In deze training leren de raadsleden wat een nudge inhoudt en hoe je het kunt inzetten. Na 
de training weten de deelnemers hoe ze een onbewust duwtje kunnen gebruiken om het gedrag van 
mensen te beïnvloeden. Zie voor verdere informatie de offerte zoals openomen in de bijlage.  
 
Het presidium wordt verzocht zich uit te spreken of aan het verzoek tegemoet kan worden gekomen.  
 
11. Eindverantwoordingen fractievergoedingen 2019 
Elke fractie dient binnen twee maanden na het einde van het kalenderjaar via het presidium bij de 
raad verantwoording af te leggen over de besteding van de financiële bijdrage voor 
fractieondersteuning. De eindverantwoordingen 2019 van de fracties van Beter voor Den Helder, VVD, 
Seniorenpartij, PVV, Stadspartij Den Helder, D66, Gemeentebelangen, GroenLinks, CDA alsmede de 
bijbehorende conceptbrieven met de vastgestelde bedragen liggen ter inzage bij de Griffie.  
 
De eindverantwoordingen van de CU en PvdA zijn wel ontvangen, maar niet definitief beoordeeld 
vanwege onvolledigheden. 
 
Van de fractie Behoorlijk Bestuur is tot op heden nog niets ontvangen. 
 
Het presidium wordt in de gelegenheid gesteld eventuele vragen te stellen dan wel op -of 
aanmerkingen te maken, waarna vaststelling van de bedragen naar aanleiding van de 
eindverantwoordingen volgt.  
 
12. Concept vergaderschema 2021 raads- en commissievergaderingen en P&C brief 2021 
Bij deze agenda treft u het conceptvergaderschema voor 2021 aan, inclusief een toelichting over 
bijzonderheden. Daarnaast treft u bij deze agenda een conceptbrief aan met een detailplanning voor 
de verschillende P&C documenten in 2021 (jaarrekening, kadernota, tussenrapportage en begroting).  
 
Het presidium wordt voorgesteld vast te stellen: 
1. het vergaderschema 2021 raads- en commissievergaderingen en  
2. de P&C brief 2021.  
 
13. Vaststellen bestuurlijke termijnkalender inclusief stand van zaken afhandeling moties en 

toezeggingen en schriftelijke vragen 
In de bijlage treft u de laatste bestuurlijke termijnkalender met een compleet overzicht van alle 
onderwerpen en stand van zaken van de afhandeling van toezeggingen en schriftelijke vragen. 
 
Het presidium wordt voorgesteld:  

1. aan te geven welke concrete onderwerpen u, in aanvulling op de bestuurlijke termijnkalender, in 

de planning opgenomen wilt zien en/of in meerdere fases (beeldvormend, oordeelsvormend) 

wenst te behandelen;  
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2. de in de bestuurlijke termijnkalender opgenomen stand van zaken afhandeling moties en 

toezeggingen alsmede schriftelijke vragen te bespreken en aan te geven of de in groen 

gemarkeerde onderwerpen als afgedaan kunnen worden beschouwd; 

3. de bestuurlijke termijnkalender 2020 - 2022, versie 24 september 2020, vast te stellen. 
 
14.  Rondvraag 
 
 
Ter kennisname en informatie: 
- Eerstvolgende vergadering: 23 november 2020. 


