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AGENDA 
voor de vergadering van het RAADSPRESIDIUM 
07 november 2011 om 18.00 uur (tot uiterlijk 18.45 uur) in de trouwzaal, gemeentehuis. 
Voor een broodmaaltijd wordt gezorgd. 
 
Aan:   de heer K.F. Schuiling (voorzitter) en de fractievoorzitters B.J. Reiff, T. Rijnten, P. 

Bakker, L. Kuipers, T. Biersteker-Giljou, S. Dekker, W. Burggraaff, D.R. Pastoor, N. 
Dol-Cremers, R.T.G. Prins. 

Raadsgriffier:  M. Huisman, tel: 67 81 01, m.e.huisman@denhelder.nl 
Kopie:   gem.secr. H. Raasing.  
Verzenddatum: 3 november 2011. 
 
 

AGENDAPUNTEN 
 
 
 
1.  Opening en mededelingen  
 

• Aanbieding stukken van ‘derden’ voorafgaand aan raadsvergaderingen. 
• Gebruik tablets en werkplekomgeving voor raadsleden. 

 
2.  Bijzonderheden voor november/december 
 

1. Eindejaarsbijeenkomst (december); 
2. 19 december: laatste raadsvergadering (reces t/m 6 januari 2012), start 

commissievergaderingen op 9 januari 2012.  
 
3.  Evaluatie voorgaande raadsvergaderingen en voorbespreken raadsvergadering 7 

november 2011 
 
De raadsvergaderingen 10 en 31 oktober 2011 worden (kort) geëvalueerd. Tijdens de 
raadsvergadering van 31 oktober jl. is een nieuw intern lid voor de rekenkamercommissie niet 
benoemd vanwege het ontbreken van kandidaten. De voorzitter heeft daarbij aangegeven in het 
presidium aan de orde te stellen op welke wijze invulling kan worden gegeven aan deze vacature. In 
verband daarmee is het raadsvoorstel (RVO11.0207) bij deze agenda opgenomen.  
 
Voor de vergadering van 7 november 2011 kunnen eventuele aandachtspunten en bijzonderheden 
samen met de voorzitter kort worden doorgenomen.  
 
4.  Jutter van het jaar 
 
De ChristenUnie heeft op 15 november 2010 een motie ingediend om de nominatie ‘Jutter van het 
Jaar’ pas te vervangen door een ‘Ambassadeurschap van Den Helder’, nadat is overlegd met de 
gemeenteraad over de verschillende gemeentelijke nominaties en het belang van de stad en om de 
nominatie voor het jaar 2010 in stand te houden. In de bij deze agenda opgenomen memo wordt door 
het college van b&w voorgesteld de titel Jutter van het Jaar ruimer te trekken, zodat ook niet-inwoners 
in aanmerking kunnen komen voor deze titel.  
 
De voorzitter licht e.e.a. mondeling ter vergadering toe.  
 
5.  Aanvulling protocol afhandeling ingekomen stukken aan de raad 
 
Op 10 maart 2008 heeft het presidium ingestemd met het toen voorliggende protocol afhandeling 
ingekomen stukken aan de raad (als bijlage opgenomen). Door de digitalisering is deze werkwijze na 
ruim drie jaar toe aan een aanvulling met betrekking tot de wijze waarop de stukken worden 
aangeboden aan de gemeenteraad.  
 
Het presidium wordt gevraagd in te stemmen met de gemoderniseerde werkwijze, zoals beschreven in 
de bij deze agenda opgenomen memo. 
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6.  Voorstel tot het benoemen van een nieuw lid voor de selectiecommissie 

accountancydiensten 
 
In verband met haar aanstaande vertrek heeft mevrouw Y. Berckmoes-Duindam aangegeven zich 
terug te trekken uit de selectiecommissie aanbesteding accountancydiensten. De heer B.O.B. Haitsma 
is bereid gevonden haar plek in de selectiecommissie in te nemen. 
 
Het presidium wordt verzocht het bijgevoegde raadsvoorstel (RVO11.0223)- en besluit (RB11.0183) 
namens het presidium rechtsreeks door te geleiden naar de raad.  
 
7.  Vaststelling besluitenlijst Presidium 10 oktober 2011. 
De besluitenlijst van de vergadering van 10 oktober 2011 is als bijlage bij deze agenda opgenomen.  
 
8.  Rondvraag.  
 
 
Ter kennisname en informatie: 
 

- Eerstvolgende vergadering: 6 december 2011.  


