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AGENDA 
voor de vergadering van het RAADSPRESIDIUM 
2 november 2009 om 17.00 uur (tot uiterlijk 18.30 uur) in de trouwzaal, gemeentehuis. 
(voor broodjes wordt gezorgd) 
 
Aan:  de heer C.J. Vriesman (voorzitter) en de fractievoorzitters T. Rijnten, B. Reiff, J.D. de Bruin, P. 

Bakker, P.N. Bruin, T. Biersteker-Giljou, R. Post, J.K. Visser, J. Wijker, N. Dol-Cremers, 
R.T.G. Prins, J.C. van Dongen. 

Raadsgriffier: M. Huisman, tel: 67 81 01, mehuisman@denhelder.nl 
Kopie: gemeentesecretaris, mevr. H. Raasing  
Verzenddatum: 28 oktober 2009 
 
 

AGENDAPUNTEN 
 
1. Opening en mededelingen  

  
• Vragen voor het vragenkwartier: het presidium heeft op 1 oktober 2007 als werkwijze bepaald 

dat actualiteit en spoedeisendheid in ieder geval een rol moeten spelen bij de vragen voor het 
vragenkwartier. Daarbij is afgesproken dat als er teveel vragen voor het vragenkwartier 
worden ingediend de voorzitter van de raad aan de hand van actualiteit en spoedeisendheid 
zal voorstellen welke vragen in het vragenkwartier worden behandeld. De overige vragen 
worden in een later stadium beantwoord.  

 
2. Bijzonderheden voor november/december 2009 
 

• 4 en 11 november 2009: behandeling begroting in commissies en raad. 
• 17 november 2009: wegwijsdag scholen. 
• 24 november 2009: Over de kook. 

 
3. Proces voortgang discussie bestuurlijke toekomst Kop van Noord-Holland 
 
Op donderdag 1 oktober jl. heeft een overleg plaatsgevonden tussen een afvaardiging van raad 
(fractievoorzitters/woordvoerders) en gedeputeerde Heller. Voorts heeft het college van b&w het 
herindelingsontwerp van de gemeenten uit de Oost-variant toegezonden gekregen (tevens 
toegezonden naar de raad), waarbij de mogelijkheid bestaat zienswijzen in te dienen.  
 
Voor dit agendapunt zijn tevens fractiewoordvoerders uitgenodigd.     
 
De voorzitter en griffier geven een mondelinge toelichting.  
 
4. Raadsconferentie 26 en 27 november 2009 
 
Op 26 en 27 november 2009 vindt op uitnodiging van het college van b&w een raadsconferentie 
plaats over de uitvoering van de strategische visie. Hiervoor is een concept programma opgesteld, dat 
u bij deze agenda als bijlage aantreft.  
 
Het presidium wordt verzocht over het concept programma een mening te vormen en eventuele 
opmerkingen aan het college mee te geven.   
 
5. Gemeenteraadsverkiezingen maart 2010 
 
Op 3 maart 2010 worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Voor de lokale democratie is het 
belangrijk dat zoveel mogelijk kiesgerechtigden naar de stembus gaan. Naast alle officiële en wettelijk 
voorgeschreven bekendmakingen over het aanmelden van politieke partijen, inleveren van 
kandidatenlijsten, stemmen bij volmacht en meer formele maar belangrijke zaken, is het belangrijk dat 
onze kiesgerechtigde inwoners enthousiast worden gemaakt om te gaan stemmen. Communicatie 
over de verkiezing speelt daarbij een belangrijke rol.  
 



 2 

In het bij deze agenda opgenomen communicatieplan is het doel gericht op opkomstbevordering en 
het communiceren van de uitslagen van de verkiezing. In het voornoemde plan treft u voorstellen aan 
die voorafgaand, op en na de verkiezingen kunnen worden uitgevoerd.   
 
Het presidium wordt voorgesteld in te stemmen met het communicatieplan ‘Zit de stemming er al in?’. 
 
6. Afscheid waarnemend burgemeester en installatie nieuwe burgemeester. 
 
In verband met het aantreden van de nieuwe burgemeester per 1 januari 2010, zit de waarnemend 
burgemeester op 14 december 2009 zijn laatste raadsvergadering voor, dat dan tevens zijn ‘afscheid’ 
is. Tijdens de vergadering zal van gedachte worden gewisseld over de wijze waarop de agenda’s voor 
beide vergaderingen vorm kunnen worden gegeven.    
 
De griffier geeft een mondelinge toelichting.  
 
7. Data planning en controlcyclus 2010 
 
In de bij deze agenda gevoegde concept-brief treft u een detailplanning aan voor de verschillende 
P&C documenten (jaarrekening, kadernota, tussenrapportages en begroting) in 2010.  
 
Het presidium wordt verzocht in te stemmen met de bovengenoemde detailplanning en de daarbij 
voorgestelde behandelwijzen.   
 
8. Vergaderschema 2010 raads- en commissievergaderingen. 
 
Bij deze agenda treft u het conceptvergaderschema voor 2010 aan, inclusief een toelichting 
aangaande bijzonderheden.  
 
Het presidium wordt verzocht in te stemmen met het voorgestelde vergaderschema 2010.  
 
9. Raadsvoorstel herbenoeming externe leden rekenkamercommissie 
 
De externe leden van de rekenkamercommissie worden voor een periode van drie jaar benoemd. 
Deze leden kunnen op voordracht van de rekenkamercommissie één keer worden herbenoemd voor 
een aansluitende periode van drie jaar. De externe leden de heer H. Lesterhuis is per 29 november 
2006 benoemd en de heer P. Westenberg per 1 december 2006, waarmee derhalve de periode van 
drie jaar afloopt. Beide leden stellen zich beschikbaar voor een herbenoeming. 
 
Het presidium wordt verzocht in te stemmen met het bij deze agenda opgenomen concept-
raadsvoorstel- en besluit en deze vervolgens rechtstreeks door te geleiden naar de raadsvergadering 
van 16 november 2009. 
 
10. Vaststelling besluitenlijst Presidium 28 september 2009 
 
De besluitenlijst van de vergadering van 28 september 2009 is als bijlage bij deze agenda 
opgenomen.  
 
11. Rondvraag  
 
 
 
Ter kennisname en informatie: 

- Eerstvolgende vergadering presidium: 14 december 2009  
 


