
AGENDA 
voor de vergadering van het RAADSPRESIDIUM 
10 oktober 2011 om 18.00 uur in de trouwzaal, gemeentehuls. 
Voor een broodmaaltijd wordt gezorgd. 

Aan: de heer K.F, Schuiling (voorzitter) en de fractievoorzitters B.J. Reiff, T, Rïjnten, P. 
Bakker, L. Kuipers, T. Biersteker-Gïfjou, S. Dekker, W. Burggraaf?, D.R. Pastoor, N. 
Dol-Cremers, R.T.G. Prins. 

Raadsgriffier: M. Huisman, tel: 67 81 01, m.e.hulsman@denhelder.nl 
Kopie: gem.secr. H. Raasing, 
Verzenddatum: 6 oktober 2011. 

AGENDAPUNTEN 

1. Opening en mededelingen. 

o Werkconferentie (nieuwe datum) 
o LPB Congres 2011 (informatie ligt ter inzage In de leeskamer) 

1. a Presentatie gebruik tabiets en werkplekomgeving voor raadsleden 

In de vergadering van het presidium van 16 mei 2011 Is de bespreeknotitle 'Inzet i-pads/tablets 
voor raadsleden' (IR11.0106) aan de orde geweest. Besloten is het voorstel aan te houden. Op dit 
moment wordt gewerkt aan een gewijzigd voorstel voor de vergadering van het presidium van 
november, waarin de laatste stand van zaken met het werken met tablets zal worden verwerkt. Als 
inleiding daarop en ter informatie wordt een presentatie gegeven door GemeenleOplossingen 
over de mogelijkheden van eventueel gebruik van een tablet in combinatie met een 
werkplekomgevfng voor raadsleden. 

2. Bijzonderheden voor oktober/november. 

1. 17-21 oktober: herfstreces. 
2. 26 oktober/7 november: raadsbrede commissievergadering resp. raad begroting 2012-2015. 
3. 31 oktober: Gast van de raad. 

3. Verdeling fractiekamers 

in maart 2010 is naar aanleiding van de verkiezingsuitslag een verdeling gemaakt van de 
fractiekamers, waarbij de grootste partij de eerste keuze had, de tweede grootste partij de tweede 
keuze, etc. In verband met de recente uitbreidingen heeft de fractie van de Stadspartij Den Helder om 
een andere fractiekamer verzocht (zie bijlage). Naar aanleiding van dit verzoek Is, ter instemming van 
het presidium, een nieuwe concept-plattegrond bijgevoegd. 

4. Evaluatie voorgaande raadsvergaderingen en voorbespreken raadsvergadering 10 oktober 
2011. 

De raadsvergaderingen van 12 en 26 september 2011 worden (kort) geëvalueerd. Voor de 
vergadering van 10 oktober 2011 kunnen eventuele aandachtspunten en bijzonderheden samen met 
de voorzitter kort worden doorgenomen (bij dit agendapunt zijn geen stukken opgenomen). 

5. Raadsvoorstel tot het Instellen van een werkgeverscommissie en het vaststellen van een 
delegatiebesluit uitvoering arbeidsvoorwaardenregeling griffie. 

Onlangs hebben de Vereniging van Griffiers (VvG), de VNG en de Nederlandse Vereniging voor 
Raadsleden Raadslid.NU een handreiking 'De (rechts)positie griffie(r) in hel decentrale bestuur' 
uitgebracht. Hierin zijn aanbevelingen, modellen en handvatten opgenomen waarmee binnen de 
wettelijke kaders op een werkbare manier invulling gegeven kan worden aan de rechtspositie van de 
griffier en het werkgeverschap van de raad. In de ledenbrief van (het College van Arbeidszaken van) 
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