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AGENDA 
voor de vergadering van het RAADSPRESIDIUM  
op 9 juli 2018 om 16.00 uur (!) in de trouwzaal, gemeentehuis Den Helder. 

 

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: 5 juli 2018. 

 
 

AGENDAPUNTEN 
 
 
1.  Opening en mededelingen  Uitslag enquête oud-raadsleden 2014-2018: na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart jl. 

zijn twintig raadsleden niet teruggekeerd in de gemeenteraad. De resultaten, inclusief 
aanbevelingen, zijn verwerkt in de rapportage die u, ter kennisname, in de bijlage aantreft.   

 
2.  Bijzonderheden voor juli t/m september (zie ook de bestuurlijke kalender)  Verhuizing ambtelijke organisatie naar Rabobank-gebouw: 13 juli.  Zomerreces: 23 juli t/m 31 augustus.  Kennismakingsbijeenkomsten met raads- en collegeleden Noord Hollandse gemeenten en 

Provinciale en Gedeputeerde Staten (uitnodiging is bijgevoegd): 4 september.  Start eerste commissievergaderingen: 10 september.  Bestuurlijke uitwisseling met regiogemeenten op Texel: 28 september. 
 
3.  Evaluatie informatiebijeenkomsten/vergaderingen en voorbespreken raadsvergadering 

a.  Evaluatie informatiebijeenkomst en raadsvergadering 
De informatiebijeenkomst van 28 mei (over de retailsector in Den Helder) en de raadsvergadering 
van 4 juni jl. worden (kort) geëvalueerd.  
b. Voorbespreken raadsvergadering  
De raadsvergadering van 9 juli 2018 wordt voorbesproken.  

 
4. Werkconferentie gemeentebestuur 
Op 28 en 29 juni was de jaarlijkse werkconferentie van het gemeentebestuur gepland. Deze data 
waren eind vorig jaar vastgesteld in de jaarkalender en daarmee in de bestuurlijke agenda’s 
vastgelegd. Tevens zijn voor en na de gemeenteraadsverkiezingen gecommuniceerd in het 
inwerkprogramma opgenomen. In 2016 is de werkconferentie van dat jaar geëvalueerd (zie bijlage) en 
is de voorbereiding van de volgende edities op deze evaluatie gebaseerd.  
 
Helaas is het aantal aanmeldingen voor de werkconferentie behoorlijk achtergebleven, ook na een 
herhaalde oproep daartoe van uw griffier. Thans ligt de vraag voor op welke wijze en zo ja, wanneer, 
aan een werkconferentie gevolg kan worden gegeven.  
 
Het presidium wordt voorgesteld de opzet van de werkconferentie te bespreken en eventuele 
alternatieven aan te dragen 
 
5. Vaststellen diverse verordeningen: Presidium, Agendacommissie, Raadscommissies en 

Raad.  
Bijgaand treft u een viertal voorstellen aan die de werkzaamheden raken van het Presidium, 
Agendacommissie, de Raadscommissies en de Raad. Voor de werkzaamheden van het Presidium en 
de Agendacommissie wordt voorgesteld afzonderlijke verordeningen vast te stellen. De onderbouwing 
hiervoor is in de betreffende voorstellen gegeven. Daarnaast wordt voorgesteld de verordeningen op 
de raadscommissies en het Reglement van orde van de raad te wijzigen als gevolg van het 
voorgaande en wijzigingsvoorstellen naar aanleiding van de modelverordening van de VNG.   
 
Het presidium wordt voorgesteld de concept-raadsvoorstellen door te geleiden naar de commissie.  
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6. Eindverantwoording fractievergoedingen  
Tijdens de vorige vergadering van het Presidium is aangegeven dat de definitieve 
eindverantwoordingen van de voormalige fracties van de Vrije Socialisten en Vermooten nog diende 
te worden afgehandeld. Tevens diende de eindverantwoording van de fractie van de VVD over 2017 
nog te worden beoordeeld. De eindverantwoordingen van de fracties van de Vrije Socialisten en 
Vermooten en de bijbehorende conceptbrieven met de vastgestelde bedragen liggen thans ter inzage 
in de leeskamer. De eindverantwoording van de VVD is nog niet afgerond.  
 
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.  
 
7. Overzicht stand van zaken afhandeling schriftelijke vragen, moties en toezeggingen 
Het presidium bespreekt in iedere vergadering een overzicht van het college van burgemeester en 
wethouders met de stand van zaken van openstaande schriftelijke vragen, nog niet afgehandelde 
moties en toezeggingen. Het meest actuele overzicht is als bijlage bij deze agenda opgenomen. 
 
Het presidium wordt voorgesteld het overzicht ‘afhandeling schriftelijke vragen, moties en 
toezeggingen’ te bespreken.  
 
8. Vaststellen bestuurlijke termijnkalender 

De raad heeft in 2015 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.  
 

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. 5 juli 2018, vast te stellen. 

 
9. Vaststelling openbare besluitenlijst Presidium 7 mei 2018 
De openbare besluitenlijst van de vergadering van 7 mei 2018 is als bijlage bij deze agenda 
opgenomen.  
 
10. Rondvraag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ter kennisname en informatie: 
- Eerstvolgende vergadering: 24 september 2018. 
- Overig geplande vergadering Presidium: 26 november 2018.  
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