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AGENDA 
voor de vergadering van het RAADSPRESIDIUM 
17 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: 14 december 2012. 
 
 

AGENDAPUNTEN 
 
 
1.  Opening en mededelingen.  
 

Vooralsnog geen bijzonderheden. 
 

2.  Bijzonderheden voor december/januari. 
 

1. Nieuwjaarsreceptie: 7 januari, 16.00 – 18.00 uur (Plaza) 
2. Reces t/m 4 januari 2013, start commissievergaderingen: 7 januari.  
3. Nieuwjaarsreceptie gemeentebestuur: 7 januari, 16.00 – 18.00 uur, Plaza gemeentehuis. 

 
3.  Evaluatie voorgaande raadsvergaderingen en voorbespreken raadsvergadering 17 

december  2012. 
 
De raadsvergaderingen van 19 november en 3 december 2012 worden (kort) geëvalueerd. Voor de 
vergadering van 17 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. 
 
In de vergadering van 3 december 2012 is aangegeven dat het presidium zich nader te bezint op het 
besluit van 7 november 2012 en is de griffier gevraagd een vergelijking te maken tussen een 
commissie ex artikel 155a Gemeentewet en een tijdelijke commissie ex artikel 82 Gemeentewet. In de 
bij deze agenda opgenomen memo (IR12.0370) wordt daar nader op ingegaan.  
 
Voorgesteld wordt: 

1. de griffier opdracht te verstrekken een concept-Verordening commissie onderzoek naar de 
exploitatie van Willemsoord 2013 voor te bereiden.  

2. in de concept-verordening de volgende onderwerpen op te nemen:  
a. de onderzoekscommissie bestaat uit 5 raads- en/of commissieleden (met voor ieder lid een 
plaatsvervanger).  
b. de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter worden door de onderzoekscommissie uit 
hun midden benoemd.  

3. vooruitlopend en anticiperend op de nog vast te stellen Verordening commissie onderzoek 
naar de exploitatie van Willemsoord 2013  
a. de griffier opdracht te verstrekken een raadsvoorstel tot instelling van de 

Onderzoekscommissie Willemsoord 2013 (incl. kostenraming) voor te bereiden.  
b.  fracties uit te nodigen uiterlijk 11 januari 2013 kandidaten voor te dragen voor de 

Onderzoekscommissie Willemsoord 2013 (als lid of plaatsvervangend lid);  
c.  de griffier op te dragen te voorzien in de ambtelijke bijstand.  
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5. Werkconferentie 
 
De jaarlijkse werkconferentie in combinatie met het werkbezoek aan de gemeente Vlissingen op 9 en 
10 november 2012 is niet doorgegaan vanwege te weinig aanmeldingen. Hierover is in de vergadering 
van 3 december 2012 nader gesproken. Daarbij is afgesproken dat u op 17 december 2012 een nieuw 
voorstel wordt voorgelegd met betrekking tot het houden van de werkconferentie. In de bij deze 
agenda opgenomen memo wordt daar nader op ingegaan.  
 
Voorgesteld wordt in te stemmen met de in de memo genoemde punten a t/m h.   
 
6. Evaluatie nieuwe werkwijze raad en commissies 
 
Op 2 april 2012 heeft de raad besloten (RB12.0081) een aantal wijzigingen in de werkwijze van de 
raad en de commissies door te voeren waarmee is beoogd de politieke discussie in de raad te 
stimuleren. Daarbij is ook besloten de werkwijze in december 2012 te evalueren. Ter voorbereiding op 
deze evaluatie is op 19 november 2012 een evaluatieformulier verspreid onder de leden van de raad 
en het college van burgemeester en wethouders. In de bij deze agenda opgenomen memo wordt daar 
nader op ingegaan.  
 
Voorgesteld wordt: 
1. de nieuwe werkwijze van raad en commissies  

a. voort te zetten en na het zomerreces van 2013 een nieuwe evaluatie te houden. Aan de hand 
daarvan kan worden bezien in hoeverre de reglementen van Orde dienen te worden 
aangepast; 

b. aan de orde te stellen in de werkconferentie van februari 2013 en de bevindingen te betrekken 
bij de evaluatie in 2013; 

2. de raads- en commissieleden te informeren over het vorenstaande.  
 
7.  Memo deregulering 
 
Ter uitvoering van het jaarplan 2012 van de raadsgriffie is een inventarisatie gehouden met betrekking 
tot de mogelijkheid te komen tot vermindering van het aantal verordeningen/regelingen voor de raad 
(voor zover deze onder het ‘beheer’ van de griffie vallen). 
 
Voorgesteld wordt de regelingen te handhaven op de huidige wijze. 
 
8. Vaststelling besluitenlijst Presidium 3 december 2012. 
De openbare besluitenlijst van de vergadering van 3 december 2012 is als bijlage bij deze agenda 
opgenomen.  
 
9.  Rondvraag.  
 
 
Ter kennisname en informatie: 
 

- Eerstvolgende vergadering: 28 januari 2013.  


