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AGENDA 
voor de vergadering van het RAADSPRESIDIUM 
12 september 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. Biersteker-

Giljou, T. Rijnten, P. Bakker, L. Kuipers, 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: 8 september 2011. 
 
 

AGENDAPUNTEN 
 
 
1. Opening en mededelingen.  
 

• Behandelwijze begroting (eerder dit jaar vastgesteld)1: 
 

2. Bijzonderheden voor september/oktober. 
 
1. 4 oktober: Over de kook. 
2. 7 oktober: bestuurlijke uitwisseling met gemeente Texel. 
3. 17 – 21 oktober: herfstreces. 
 
3. Evaluatie voorgaande raadsvergaderingen en voorbespreken raadsvergadering 12 
september 2011. 
 
De raadsvergaderingen van 4 en 11 juli (Kadernota) 2011 worden (kort) geëvalueerd. Voor de 
vergadering van 12 september 2011 kunnen eventuele aandachtspunten en bijzonderheden samen 
met de voorzitter kort worden doorgenomen (bij dit agendapunt zijn geen stukken opgenomen).  
 
4. Deelprogramma van eisen werkgroep huisvesting raad en griffie 
 
In de werkgroep ´huisvesting raad en griffie´2 is het thema raadzaal met relationele ruimten 
besproken. De werkgroep heeft de opdracht gekregen alle gebruikerseisen te formuleren in een 
deelprogramma van eisen. Het deelprogramma van eisen voor het openbaar bestuurscentrum (versie: 
definitief concept 1.0) treft u als bijlage bij deze agenda aan.  
 
Het deelprogramma van eisen voor het openbaar bestuurscentrum gaat onderdeel uitmaken van de 
totale ‘outputspecificatie’, die in het ambitiedocument wordt opgenomen. Het ambitiedocument wordt 
naar verwachting in november 2011 aan de raad voorgelegd.  
 
Tijdens de vergadering lichten mevrouw Dekker en de heer Reenders het document toe.  
 
Het presidium wordt gevraagd het deelprogramma van eisen voor het openbaar bestuurscentrum 
(versie: definitief concept 1.0) door te geleiden naar de stuurgroep, zodat dit deelprogramma van 
eisen kan worden opgenomen in het ambitiedocument.  
 
                                                      
1  1. Vrijdag 23 september 2011 (uiterlijk): begroting beschikbaar.  
 2. Maandag 26 september 2011: technische toelichting (voorafgaand aan de commissievergaderingen). 

3. Maandag 3 oktober 2011 (uiterlijk): indienen schriftelijke vragen. 
4. Woensdag 12 oktober 2011 (uiterlijk): beantwoording schriftelijke vragen. 
5. Woensdag 26 oktober 2011, aanvang 19.30 uur: technische behandeling in een raadsbrede commissievergadering. 
6. Maandag 7 november 2011, aanvang 19.30 uur: raadsbehandeling. 

NB: bij de vaststelling van de jaarrekening 2009 (vorig jaar juni) heeft de raad besloten dat het college van b&w één 
tussenrapportage dient uit te brengen over het lopende kalenderjaar. De tussenrapportage wordt gelijktijdig met de concept-
begroting 2012 aan de raad aangeboden. 
2 De werkgroep bestaat uit de volgende raadsleden: Sandra Dekker, Willem Burggraaff, Peter Reenders, Willem Koning en 
daarnaast Menno Huisman (griffier), Frans Hoogervorst (raadsadviseur) en Richard Streuper (projectleider/adviseur, Iron BV). 
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5. Startnotitie 
 
De gemeenteraad heeft de wens geuit om vroegtijdig in het besluitvormingstraject te worden 
betrokken3. Het kaderstellend proces kan aanvangen met een startnotitie, waardoor kan het college 
de raad vroegtijdig kan betrekken in het besluitvormingstraject en afspraken kan vastleggen over de te 
volgen procedure. Hoe zo’n startnotitie eruit moet zien en aan welke voorwaarden zo’n notitie moet 
voldoen treft u in de bij deze agenda opgenomen bijlage.  
 
Het presidium wordt gevraagd in te stemmen met notitie ‘De startnotitie’ (kenmerk: IR11.0183) en het 
college van b&w op te dragen overeenkomstig deze notitie:  
  

1. een format startnotitie te ontwikkelen voor de ambtelijke organisatie;  
2. het werken met de startnotitie zodanig te implementeren in de ambtelijke organisatie, dat per 

1 januari 2012 met het op deze notitie gebaseerde format kan worden gewerkt;  
3. aan te geven welke onderwerpen het college geschikt acht voor het toepassen van de 

startnotitie. Eventuele aanpassingen worden aan de agendacommissie aangeboden bij het 
bespreken van de bestuurlijke termijn planning.  

 
6. Vaststelling besluitenlijst Presidium 20 juni 2011. 
De besluitenlijst van de vergadering van 20 juni 2011 is als bijlage bij deze agenda opgenomen.  
 
7. Rondvraag.  
 
 
Ter kennisname en informatie: 
 

- Eerstvolgende vergadering: 10 oktober 2011.  

                                                      
3 Zie hiervoor het raadsbesluit van 15 november 2010 (RB10.0141). 


