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AGENDA 
voor de vergadering van het RAADSPRESIDIUM  
op 25 januari 2021 om 18.00 uur via videovergadering StarLeaf. 
 

Aan:  J.J. Nobel (voorzitter), G. Assorgia, P.T. Bais, P. Blank, M. Boessenkool,  
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: 21 januari 2021 

 
 

AGENDAPUNTEN 
 
 
1.  Opening en mededelingen 

 Raadsvergadering maandag 15 maart 2021 vervalt in verband met de Tweede 
Kamerverkiezingen. 

 Digitaal stemmen tijdens de videoraadsvergadering.  

 Indienen eindverantwoordingen fractievergoedingen: voor 1 maart 2021 (!).  

 Evaluatie werkwijze raad en commissies.  
 
2.  Vaststellen agenda 
 
3. Vaststelling openbare besluitenlijst Presidium 23 november 2020 
De openbare besluitenlijst van de vergadering van 23 november 2020 is als bijlage bij deze agenda 
opgenomen.  
 
4. Bijzonderheden voor januari - maart (zie ook de bestuurlijke kalender) 

 Regionale raadscommissie Noordkop: 4 februari 2021.  

 Voorjaarsreces: 22 t/m 26 februari 2021.  

 Installatie en beëdiging nieuwe burgemeester tijdens bijzondere raadsvergadering: 4 maart 
2021. 

 
5.  Evaluatie raadsvergadering en voorbespreken raadsvergadering 25 januari 2021 
De raadsvergadering van 14 december 2020 wordt geëvalueerd.  
Daarnaast wordt de raadsvergadering van 25 januari 2021 voorbesproken.  
 
NB: de agendacommissie heeft gewezen op de eerder gemaakte afspraak om woordvoering per 
onderwerp door één persoon per fractie te laten doen. Afwijkende standpunten binnen fracties kunnen 
in een stemverklaring (voorafgaand aan de stemming) naar voren worden gebracht.  
 
6. Proces Kadernota 
In de voorbereiding van de Kadernota wil de gemeenteraad zich ieder jaar laten informeren over 
ontwikkelingen en zelf aandachtspunten aangeven die het college van burgemeester en wethouders 
in haar voorbereiding van het concept kan meenemen. Covid-19 maakt het financiële perspectief van 
de gemeente in sommige opzichten onzeker. Of de Covid 19-maatregelen in de loop van februari 
kunnen worden losgelaten is eveneens onzeker. Het college van burgemeester en wethouders stellen 
een proces voor dat uitgaat van digitale gesprekken. Een proces inrichten met fysieke bijeenkomsten 
die vervolgens weer moeten worden aangepast, vergt aanzienlijke inzet en kosten. De kans dat de 
aanbeveling om zoveel mogelijk digitaal te vergaderen in februari/maart wordt losgelaten, is bovendien 
klein. De kwaliteit van het informatieniveau behoeft niet anders te zijn dan andere jaren. In de bij deze 
agenda opgenomen memo treft u het voorstel van het college van burgemeester en wethouders aan 
voor het proces van de Kadernota 2022-2025. Voor dit agendapunt is de wethouder Financiën 
eveneens uitgenodigd. 
 
Het presidium wordt voorgesteld: 
1. kennis te nemen van het memo; 
2. in te stemmen met de voorgestelde aanpak 
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7. Communicatie gemeenteraadsverkiezingen 2022 

Tijdens de vorige vergadering van het presidium is een aantal opmerkingen gemaakt, zijn vragen 

gesteld en is aan de leden gevraagd input te leveren voor het stuk. Vervolgens is toegezegd uit te 

zoeken wat de mogelijkheden zijn van bepaalde varianten en wat dit kostentechnisch zal betekenen. 

Met in achtneming hiervan is besloten een nader voorstel uit te werken en nogmaals aan het 

presidium voor te leggen. Het gewijzigde memo treft u bij deze agenda als bijlage aan. De wijzigingen 

zijn in het document aangegeven met daarin tevens in rood verwerkt de antwoorden op de vragen en 

opmerkingen uit de vorige vergadering.  
 

Het presidium wordt voorgesteld; 

1. kennis te nemen van de gewijzigde memo met de daarin opgenomen antwoorden op de vragen 

en opmerkingen de vorige vergadering van het presidium; 

2. aan te geven of ingestemd kan worden met het voorbereiden en vervaardigen van: 

a. een eenmalige Glossy Magazine en/of 

b. meerdere contactmomenten via de weekkrant.  

voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022, zoals verwoord in de gewijzigde memo. 
 
8. Concept-Jaarplan raadsgriffie 2021. 
Voor 2021 is door de raadsgriffie een jaarplan opgesteld, dat in concept bij deze agenda als bijlage is 
opgenomen. Het presidium wordt in de gelegenheid gesteld eventuele suggesties, op- en 
aanmerkingen, e.d., in te brengen, waarna het jaarplan 2021 definitief kan worden gemaakt.  
 
Het presidium wordt voorgesteld het concept-Jaarplan raadsgriffie 2021 vast te stellen.  
 
9. 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;  

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 2021-2022, versie 21 januari 2021, vast te stellen. 
 
10.  Rondvraag 
 
 
 
 
Ter kennisname en informatie: 
Eerstvolgende vergadering: 6 april (raadsvergadering van maandag 15 maart vervalt in verband met 
de Tweede Kamerverkiezingen). 
 
 

Overig geplande vergaderingen presidium:  
28 april, 25 mei, 5 juli, 6 september, 29 november (zie vergaderschema 2021).  
 


