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AGENDA (RC…) 
voor de vergadering van het RAADSPRESIDIUM  
op 7 mei 2018 om 18.00 uur in de trouwzaal, gemeentehuis Den Helder. 
Voor een broodmaaltijd wordt gezorgd. 

 

Aan:  K.F. Schuiling (voorzitter) en de fractievoorzitters G. Assorgia, T. Biersteker-Giljou,  
M. Boessenkool, V.H. van den Born, R. Duijnker, H.M. Krul, PJ.R. Kos, H.S. Mosk,  
J.K. Visser, G.K. Visser, P. de Vrij en M.C. Wouters.  

Afwezig: --. 
Raadsgriffier:  M. Huisman, tel: 67 81 01, m.e.huisman@denhelder.nl 
Kopie:   gemeentesecretaris.  
Verzenddatum: 3 mei 2018 

 
 

AGENDAPUNTEN 
 
 
1.  Opening en mededelingen  Stand van zaken coalitiebesprekingen.  Overzicht stand van zaken afhandeling schriftelijke vragen, moties en toezeggingen: het  

actuele overzicht is door het college van b&w niet aangeleverd.  
 

2.  Bijzonderheden voor mei/juni (zie ook de bestuurlijke kalender)  Raadsbijeenkomst NWZ (besloten): 14 mei.   Raadsbijeenkomst Omgevingsvisie Provincie NH 2050: 17 mei (wrs regio Kop NH, locatie 
nnb).   Training P&C en gemeentefinanciën: 30 mei (groep 1) en 6 juni (groep 2) om 17.00 uur.  Introductiemiddag De Kop Werkt!: 31 mei, 15.00 uur (de eerder geplande bestuurlijke 
ontmoeting regiogemeenten is verplaatst naar vrijdag 28 september).  Regionale raadscommissie Noordkop: 7 juni, 17.00 uur, gemeentehuis Schagen.   VNG congres Maastricht: 26 en 27 juni.  Werkconferentie: 28 en 29 juni. 

 
3.  Evaluatie voorgaande raadsvergadering  
De extra raadsvergadering van 23 april 2018 wordt (kort) geëvalueerd.  
 
4. Eindverantwoordingen fractievergoedingen  
Elke fractie dient binnen twee maanden na het einde van het kalenderjaar via het presidium bij de 
raad verantwoording af te leggen over de besteding van de financiële bijdrage voor 
fractieondersteuning. De eindverantwoordingen van de fracties en de bijbehorende conceptbrieven 
met de vastgestelde bedragen liggen ter inzage in de leeskamer.  
 
De definitieve eindverantwoordingen van de voormalige fracties van de Vrije Socialisten en Vermooten 
dienen nog te worden afgehandeld.  
 
Het presidium wordt in de gelegenheid gesteld eventuele vragen te stellen dan wel op –of 
aanmerkingen te maken, waarna vaststelling van de bedragen naar aanleiding van de 
eindverantwoordingen volgt.  
 
5. Concept-Jaarverslag raadsgriffie 2017 (IR18.0070) 
Bij deze agenda is in concept het jaarverslag van de griffie als bijlage opgenomen. Het presidium 
wordt in de gelegenheid gesteld eventuele suggesties, op- en aanmerkingen, e.d. in te brengen, 
waarna het jaarverslag 2017 definitief kan worden gemaakt.  
 
Het presidium wordt verzocht in te stemmen met het concept-jaarverslag raadsgriffie 2017. 
 
6. Vaststellen bestuurlijke termijnkalender 

De raad heeft op 16 november 2015, in het kader van de nieuwe werkwijze van raad en commissies, 

besloten uw presidium te belasten met het vaststellen van de bestuurlijke termijnkalender 

(RB15.0104). Achterliggende gedachte hierbij is de raad meer invloed te geven op de bestuurlijke 

planning, die in de praktijk voornamelijk door het college van burgemeester en wethouders wordt 

gevuld. De bestuurlijke termijnplanning wordt om die reden ter vaststelling geagendeerd voor uw 

vergadering.  
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Het presidium wordt voorgesteld:  

1. aan te geven welke concrete onderwerpen u, in aanvulling op de bestuurlijke termijnplanning,  

in de planning opgenomen wilt zien en/of in meerdere fases (beeldvormend, oordeelsvormend) 

wenst te behandelen;  

2. de bestuurlijke planning, d.d. 26 april 2018, vast te stellen. 

 
7. Vaststelling openbare besluitenlijst Presidium 5 maart en lijsttrekkersbijeenkomst 26 maart 

2018 (BSL18.0014 en BSL18.0020) 
De openbare besluitenlijst van de vergadering van 5 maart 2018 en de bijeenkomst met lijsttrekkers 
van 26 maart 2018 zijn als bijlagen bij deze agenda opgenomen.  
 
8. Rondvraag 
 
 
 
Ter kennisname en informatie: 
- Eerstvolgende vergadering: 9 juli 2018.  
Overig geplande vergadering Presidium: 24 september en 26 november 2018.  
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