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AGENDA 
voor de vergadering van het RAADSPRESIDIUM 
12 oktober 2015 om 18.00 uur (tot uiterlijk 18.45 uur) in de trouwzaal, gemeentehuis. 
Voor een broodmaaltijd wordt gezorgd 
 
Aan:  K.F. Schuiling (voorzitter) en de fractievoorzitters P.R. Reenders, J. Klopstra,  

H.C. Baanstra, R. Slort, P. de Vrij, R. Post, T. Biersteker-Giljou, M.C. Wouters,  
N. Dol-Cremers, M. Vermooten, K. van Driesten, G. Assorgia. 

Afwezig: --.  
Raadsgriffier:  M. Huisman, tel: 67 81 01, m.e.huisman@denhelder.nl 
Kopie:   gemeentesecretaris.  
Verzenddatum: 7 oktober 2015. 
 

AGENDAPUNTEN 
 
1.  Opening en mededelingen 

• Vooralsnog geen bijzonderheden.  
 

2.  Bijzonderheden voor oktober 
• Proces begrotingsbehandeling: detailplanning is via een memo bijgevoegd (IR15.0151). 
• Over de kook (13 oktober) gaat niet door.  
• Herfstreces: 19 t/m 23 oktober. 

 
3.  Evaluatie voorgaande raadsvergadering en bespreken raadsvergadering 12 oktober 2015 
De vergaderingen van 31 augustus en 5 oktober worden (kort) geëvalueerd. Voor de vergadering van 
12 oktober 2015 kunnen eventuele aandachtspunten en bijzonderheden samen met de voorzitter kort 
worden doorgenomen.  
 
4. Vaststellen eindverantwoordingen fractievergoedingen 2014 
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 van het CDA en Vermooten liggen met 
de bijbehorende conceptbrieven en de vastgestelde bedragen ter inzage in de leeskamer.  
 
Van de Stadspartij Den Helder, Vrije Socialisten en Helder Onafhankelijk! zijn de 
eindverantwoordingen ontvangen, maar nog niet beoordeeld.  
 
Voorts is tijdens de laatste presidiumvergadering de griffier verzocht een inventarisatie te maken van 
aandachtspunten bij de eindverantwoordingen. Deze treft u in de bijlage aan.  
 
Het presidium wordt: 

1. verzocht de in de bijlage opgenomen aandachtspunten te bespreken en daarbij te komen tot 
een eenduidige visie op de uitgaven in het kader van de fractievergoeding (IR15.0152).      

2. in de gelegenheid gesteld eventuele vragen te stellen dan wel op -of aanmerkingen te maken 
over de concept vastgestelde eindverantwoordingen, waarna vaststelling van de bedragen 
volgt.  

 
5. Voorstel tot verbetering van de werkwijze van de raad en commissies (IR15.0072/IR15.0155) 
In het voorjaar van 2015 heeft de raad het huidige vergadersysteem van de raad en de 
raadscommissies geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie is besloten een aantal verbeteringen in 
de werkwijze aan te brengen. Met de wijzigingen wordt beoogd dat inwoners, organisaties, 
ondernemers en anderen beter in de gelegenheid worden gesteld invloed uit de oefenen op de 
politieke oordeelsvorming en besluitvorming in de raad. Raadsleden krijgen meer ruimte om in overleg 
te gaan met belanghebbenden over voorgenomen besluiten. De wijzigingen worden per 1 januari 
2016 geëffectueerd. 
 
Het presidium wordt voorgesteld het raadsvoorstel- en besluit (RVO15.0093/RB15.0104) door te 
geleiden voor behandeling in commissie en raad. 
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6.  Voorstel tot het vaststellen van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de gemeenteraad van Den Helder 2015 

In maart 2014 heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een gewijzigd Reglement van 
orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad gepubliceerd. Met 
betrekking tot het voorliggende Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de gemeenteraad van Den Helder van 2015 (Reglement van orde 2015) wordt 
zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de VNG modelverordening.  
 
Het presidium wordt voorgesteld het raadsvoorstel- en besluit (RVO15.0102/RB15.0100) door te 
geleiden voor behandeling in commissie en raad. 
 
7. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de raadscommissies 2015 
In de raadsvergadering van 6 november 2014 heeft de raad een motie aanvaard waarin de griffier 
wordt opgedragen de Verordening op de raadscommissies aan te passen. Reden hiervoor was het 
verzoek van de afgesplitste fractie Vermooten om ondersteuning van zijn fractie door twee 
commissieleden. De raad heeft met het verzoek van de fractie Vermooten ingestemd ondanks dat dit 
op dat moment in strijd was met de geldende verordening.  Daarnaast wordt de verordening 
aangepast aan de gewijzigde modelverordening van de VNG (Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten). 
 
Het presidium wordt voorgesteld het raadsvoorstel- en besluit (RVO15.0103/RB15.0101) door te 
geleiden voor behandeling in commissie en raad. 
 
8. Concept vergaderschema 2016 raads- en commissievergaderingen (versie september 2015) 

en data detailplanning P&C cyclus 2016   
 
Bij deze agenda treft u het conceptvergaderschema voor 2016 aan (versie september 2015), inclusief 
een toelichting over bijzonderheden. Voorts treft u in de bij deze agenda gevoegde conceptbrief een 
detailplanning aan voor de verschillende P&C documenten (jaarrekening, kadernota, 
tussenrapportage en begroting) in 2016. De agendacommissie heeft in haar vergadering van 6 
oktober jl. met de onderhavige stukken kunnen instemmen.  
 
Het presidium wordt verzocht het voorgestelde vergaderschema 2016 (IR15.0153) en de in de P&C 
brief 2016 (IR15.0154) opgenomen detailplanning met de daarbij voorgestelde behandelwijzen vast te 
stellen, e.e.a. onder voorbehoud van de besluitvorming over het voorstel tot verbetering van de 
werkwijze van de raad en commissies.  
 
9. Vaststelling besluitenlijst Presidium 31 augustus 2015 (BSL15.0047) 
De openbare besluitenlijst van de vergadering van 31 augustus 2015 is als bijlage bij deze agenda 
opgenomen.  
 
10. Rondvraag 
 
 
Ter kennisname en informatie: 

- Eerstvolgende vergadering: 2 november 2015.  
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