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AGENDA 
voor de vergadering van het RAADSPRESIDIUM 
13 december 2010 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 T. Rijnten, P. Bakker, L. Kuipers, T. 

Biersteker-Giljou, S. Dekker, M.L.F.M. Kolhorn-Blijleven, M.P.W. Kruijer, B. Reiff, N. Dol-
Cremers, R.T.G. Prins. 

Raadsgriffier: M. Huisman, tel: 67 81 01, mehuisman@denhelder.nl 
Kopie: gemeentesecretaris, mevr. H. Raasing  
Verzenddatum: 7 december 2010 
 
 

AGENDAPUNTEN 
 
 
1. Opening en mededelingen  
 

• Stand van zaken invulling voorzitters raadscommissies (SP, PvdA, Trots). 
 
2. Bijzonderheden voor december 2010/januari 2011 
 
1. 21 december: eindejaarsbijeenkomst (Zevenskoop). 
2. 3 januari: nieuwjaarsreceptie (Kampanje). 
3. 10 januari: einde reces, start commissievergaderingen. 
 
3. Evaluatie voorgaande raadsvergaderingen en voorbespreken raadsvergadering 13 december 
2010 
 
De raadsvergadering van 15 en 29 november worden (kort) geëvalueerd. Voor de vergadering van 13 
december 2010 kunnen eventuele aandachtspunten en bijzonderheden samen met de voorzitter kort 
worden doorgenomen (bij dit agendapunt zijn geen stukken opgenomen).  
 
4. Evaluatie begrotingsraad: notitie fracties Trots, VVD, D66 en CDA 
 
Tijdens de vorige vergadering van het presidium is een notitie aangekondigd over de wijze van 
behandeling van de begroting (en Kadernota). Deze notitie treft u bij deze agenda aan. In de notitie 
wordt een voorstel tot verbetering gedaan. In januari zal een voorstel over de invulling van de 
begroting en de kadernota via de agendacommissie aan het presidium worden voorgelegd.  
 
Het presidium wordt verzocht een mening te vormen over deze notitie. 
 
5. Wijziging zienswijze gericht tegen fusiegemeente Hollands Kroon 
 
Naar aanleiding van de eerder ingediende zienswijze (kenmerk AU09.09823) van 17 november 2009 
over het herindelingsontwerp Anna Paulowna, Wieringen, Wieringermeer en Niedorp heeft 
burgemeester Van Kampen van Wieringen heeft het college gevraagd onze zienswijze te herzien. Het 
argument dat hierbij is gegeven is dat de regionale samenwerking essentieel is bij het benutten van de 
economische potenties in de Kop van Noord-Holland en onze eerder ingediende zienswijze daar niet 
aan bijdraagt.  
 
In verband hiermee heeft het college besloten om de eerder ingediende zienswijze te herzien als 
antwoord op het verzoek van burgemeester mw. van kampen van Wieringen. Daarbij is voorts 
besloten deze brief eerst te bespreken in het presidium alvorens deze te versturen aan de colleges 
van Anna Paulowna, Wieringen, Wieringermeer en Niedorp in kopie aan provincie en overige 
gemeenteraden (incl. die van Den Helder) in de kop van Noord-Holland. 
 
Het presidium wordt gevraagd of ingestemd kan worden met de gewijzigde zienswijze zoals het 
college voornemens is die te verzenden.  
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6.Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2011 
 
In het bij deze agenda gevoegde concept raadsvoorstel- en besluit treft u een nieuwe Verordening 
rechtspositie raads- en commissieleden 2011 aan die de oude verordening uit 2007 (vastgesteld op 3 
december 2007) vervangt. In de toelichting op de gewijzigde verordening en de circulaire van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 11 januari 2010 zijn de aanpassingen 
op de oude verordening beargumenteerd. 
 
Het presidium wordt gevraagd of het bijgevoegde concept raadsvoorstel- en besluit namens het 
presidium kan worden doorgeleid naar commissie en raad.  
 
 
7. Verordening op de fractieondersteuning 2011 
 
In het bij deze agenda gevoegde concept raadsvoorstel- en besluit treft u een nieuwe verordening op 
de fractieondersteuning aan die de Verordening op de fractieondersteuning (vastgesteld op 3 
december 2007) vervangt. Deze verordening betreft een geactualiseerde versie waarin 
zinsconstructies zijn aangepast en een tweetal nieuwe artikelen zijn toegevoegd.  
 
Het presidium wordt gevraagd of het bijgevoegde concept raadsvoorstel- en besluit namens het 
presidium kan worden doorgeleid naar commissie en raad kan plaatsvinden.  
 
 
8. Voorstel tot het organiseren van een werkconferentie over maatschappelijk aanbesteden 
 
In de bij deze agenda opgenomen memo wordt ingegaan op het initiatief van het CDA om de 
mogelijkheden voor het toepassen van werkwijzen volgens maatschappelijk aanbesteden te 
verkennen. Hierbij wordt verwezen naar het coalitieprogramma, waarin is opgenomen: 'creatieve 
aanpak van het beheer van de openbare ruimte', waarbij 'de kwaliteit naar het basisniveau wordt 
gebracht (...) in een aantal nader aan te wijzen probleembuurten (...) waarbij met 
bewonersorganisaties de buurt op onderdelen op het gewenste kwaliteitsniveau zal worden 
onderhouden'.  
 
Het presidium wordt voorgesteld in te stemmen met het organiseren van een werkconferentie over 
maatschappelijk aanbesteden overeenkomstig bijgevoegde memo.  
 
 
9. Vaststelling besluitenlijst Presidium 15 november 2010 
De besluitenlijst van de vergadering van 15 november 2010 is als bijlage bij deze agenda opgenomen.  
 
 
10. Rondvraag  
 
 
Ter kennisname en informatie: 
 

- Eerstvolgende vergadering: 31 januari 2010.  
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