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AGENDA 
voor de vergadering van het RAADSPRESIDIUM 
3 december 2012 om 18.00 uur (tot uiterlijk 18.45 uur) in de trouwzaal, gemeentehuis. 
Voor een broodmaaltijd wordt gezorgd 
 
Aan:  K.F. Schuiling (voorzitter) en de fractievoorzitters T. Biersteker-Giljou, B.O.B. Haitsma, 

T. Rijnten, P. Bakker, L. Kuipers, S. Dekker, W. Burggraaff, D.R. Pastoor, N. Dol-
Cremers, R.T.G. Prins. 

Afwezig: --.  
Raadsgriffier:  M. Huisman, tel: 67 81 01, m.e.huisman@denhelder.nl 
Kopie:   gem.secr. J.E. Diepeveen.  
Verzenddatum: 29 november 2012. 
 
 

AGENDAPUNTEN 
 
 
1.  Opening en mededelingen.  
 

Vooralsnog geen bijzonderheden. 
 

2.  Bijzonderheden voor november/december. 
 

1. Raadslid in de klas: 7 en 14 december. 
2. Werkbezoek en eindejaarsbijeenkomst 18 december (vanaf 13.00 uur). 
3. Laatste raadsvergadering: 17 december (reces t/m 4 januari 2013).  
4. Nieuwjaarsreceptie gemeentebestuur: 7 januari, 16.00 – 18.00 uur, Plaza gemeentehuis. 
5. Start commissievergaderingen: 7 januari.  

 
3.  Evaluatie voorgaande raadsvergaderingen en voorbespreken raadsvergadering 3 

december 2012. 
 
De raadsvergaderingen van 15 en 29 oktober en 5 en 7 november (begrotingsraad) 2012 worden 
(kort) geëvalueerd. Voor de vergadering van 3 december 2012 kunnen eventuele aandachtspunten en 
bijzonderheden samen met de voorzitter kort worden doorgenomen.  
 
4. Uitvoering motie 6.1 van 7 november 2012, betreffende het instellen van een onderzoek in 

het kader van artikel 155a Gemeentewet Onderzoek Willemsoord. 
 
Op 7 november jl. is door de raad een motie aangenomen (nr. 6.1) over het doen van een onderzoek 
op grond van artikel 155a Gemeentewet naar alle facetten en randvoorwaarden die met betrekking tot 
de exploitatie van Willemsoord BV van belang zijn. In de bij deze agenda als bijlage opgenomen 
memo wordt over de wijze van uitvoering van deze motie nader ingegaan. 
 
Het presidium wordt voorgesteld: 
1.  de onderzoeksopdracht uit te laten werken door minimaal 3 en maximaal 5 raadsleden; 
2.  raadsleden uit te nodigen zich kandidaat te stellen voor de onderzoekscommissie; 
3.  de griffier opdracht de verstrekken een concept-verordening en een raadsvoorstel tot instelling 

van de onderzoekscommissie (inclusief kostenraming) voor te bereiden en een commissiegriffier 
aan te wijzen. 

 
5. Werkbezoek in combinatie met werkconferentie gemeenteraad.  
 
Het geplande werkbezoek aan de gemeente Vlissingen op vrijdag 9/10 november 2012 in combinatie 
met de jaarlijkse werkconferentie is niet doorgegaan vanwege te weinig aanmeldingen. Thans ligt de 
vraag voor op welk moment, en al dan niet in combinatie met een werkbezoek, de werkconferentie zal 
plaatsvinden (bij dit agendapunt zijn geen stukken).  
 
Het presidium bespreekt op welke wijze invulling zal worden gegeven aan de werkconferentie.  
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6.  Mediatraining 
 
De mediatraining op 17 oktober jl. is niet doorgegaan vanwege weinig aanmelding in combinatie met 
afzeggingen op het laatste moment. Het opleidingsinstituut is bereid gevonden mee te werken naar 
het verplaatsen naar een andere datum, doch is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Thans ligt 
de vraag voor hoe en wanneer vorm kan worden gegeven aan de mediatraining (bij dit agendapunt 
zijn geen stukken). 
 
Het presidium wordt gevraagd hoe en wanneer vorm kan worden gegeven aan de mediatraining.  
 
7.  Evaluatie wijkbezoek 2012 
 
Met het vaststellen van het jaarplan van de raadsgriffie over 2012 is besloten een wijkbezoek af te 
leggen, bedoeld om de relatie met de burgers te versterken. Om de uitkomst van dit bezoek te 
garanderen wordt de evaluatie ervan ter bespreking aangeboden aan het presidium. In de bij deze 
agenda als bijlage opgenomen memo wordt hier nader op ingegaan. 
 
Het presidium wordt voorgesteld: 
1. Het wijkbezoek in de huidige opzet en aanpak continueren in 2013. 
2. Een bedrag van € 2.500,-- beschikbaar te stellen voor het realiseren van een geste voor de wijk 

‘Stad Binnen de Linie’ en dit bedrag te dekken vanuit het beschikbare raadsbudget. 
3. De raad na behandeling in het presidium schriftelijk te informeren over de onderhavige evaluatie.  
 
8.  Vaststelling besluitenlijsten Presidium 15 oktober  en 2 november 2012. 
De openbare besluitenlijsten van de vergaderingen van 15 oktober en 2 november (besloten) 2012 
zijn als bijlagen bij deze agenda opgenomen.  
 
9.  Rondvraag.  
 
 
Ter kennisname en informatie: 
 

- Eerstvolgende vergadering: 17 december 2012.  


