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1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering en heet ook de heer G. Assorgia welkom, die een verklaring geeft over 
de politieke ontwikkelingen rond de afsplitsing van de leden uit de Stadspartij. 

 
De griffier vraagt aandacht voor het zonder afbericht niet verschijnen bij bijeenkomsten of werkbezoeken  
waarvoor wel aangemeld is. Het is slechts een kleine moeite om (liefst tijdig) af te zeggen. 
 
De voorzitter geeft complimenten aan degene die hebben geholpen bij de organisatie van de succesvolle 
Veteranendag. 
 
2. Bijzonderheden voor augustus en september 

De volgende zaken komen aan de orde: 
 Wijkbezoek Stad Binnen de Linie: 3 september van 16.30 - 21.00 uur; 
 Proces begroting: verdiepende raadssessies op 9 en 16 september, aanvang 19.30 uur; 

 Tijdens de raadsbijeenkomst over de begroting op 27 augustus zijn onderwerpen naar voren 
gebracht waarvan een nadere verdieping (op 9 en 16 september) gewenst is. Eventuele 
aanvullende onderwerpen voor deze bijeenkomsten kunnen worden aangegeven bij de griffie. 

 Stadsdebat participatie Stationslocatie: 22 september om 19.30 uur (datum althans vastgelegd). 
 Gast van de raad van 14 september komt te vervallen in verband met het vervallen van de 

raadsvergadering. De eerstvolgende Gast van de raad staat gepland op 12 oktober. 
 
3. Evaluatie voorgaande raadsvergadering en bespreken raadsvergadering van 31 augustus 2015 
De raadsvergadering van hedenavond 31 augustus 2015 is kort besproken. 
 
4. Aanvullend verzoek COA over opvang asielzoekers (IR15.0134) 
Met het verzoek van de COA de luitenant-kolonel Maaskampkazerne tijdelijk langer in gebruik te houden 
als noodvoorziening stemt het presidium in.  
Het COA heeft toegezegd dat de Maaskampkazerne straks als eerste noodlocatie van Nederland weer 
dicht gaat. De burgemeester geeft daarbij aan dat er geen termijn aan verbonden is. 
In de raadsvergadering van hedenavond geeft de burgemeester een terugkoppeling. 
 
5. Vaststellen eindverantwoordingen fractievergoedingen 2014 
Het presidium stelt de bedragen naar aanleiding van de eindverantwoordingen van de fracties van de D66, 
VVD en Behoorlijk Bestuur vast.  
Van de fracties van de Stadspartij Den Helder, CDA en Helder Onafhankelijk! zijn de 
eindverantwoordingen ontvangen, maar de bedragen nog niet vastgesteld. De fracties van de Vrije  
 



 

 

 
 
 
Socialisten en Vermooten hebben hun eindverantwoording nog steeds niet overlegd. De eindtermijn van 
februari is helaas ruimschoots overschreden. 
 
De griffier geeft aan dat de fracties hun eigen norm moeten stellen. Hij benadrukt dat uitgaven van de 
fracties, met betrekking tot de wijze van het besteden van de fractievergoeding, publiek moeten kunnen 
worden verantwoord. Het presidium stemt in met zijn voorstel bij twijfel het te bespreken in het presidium. 
Tijdens het volgend overleg komt de griffier hierop terug. 
 
6. Werkwijze klachtenafhandeling bij de drie decentralisaties (IR15.0133). 
Het presidium stemt in met het opschorten van de klachtenafhandeling en deze in januari 2016 te 
hervatten met de daarbij behorende media aandacht via de afdeling Communicatie. 
Intern zal worden uitgezocht hoe signalen op andere wijze kunnen worden ontvangen en verwerkt.  

 
7. Agenderen initiatieven van derden (IR15.0135) 
De memo bevat spelregels voor de agendering van onderwerpen door derden om zodoende een met 
elkaar vastgestelde lijn te handhaven. Het presidium stemt in met voorgestelde.  
 
8.  Vaststelling besluitenlijst Presidium 15 juni 2015 (BSL15.0038) 
Er zijn geen opmerkingen gemaakt over de besluitenlijst van de vergadering van het presidium van 15 juni  
2015, waarmee deze ongewijzigd is vastgesteld. 
 
9.  Rondvraag 
Van de rondvraag is geen gebruik gemaakt. 
 
 
 
Eerstvolgende vergadering: 28 september 2015 
 


