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AGENDA 
voor de vergadering van het RAADSPRESIDIUM 
14 mei 2012 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.O.B. Haitsma, 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: 10 mei 2012. 
 
 

AGENDAPUNTEN 
 
 
1.  Opening en mededelingen.  
 

 Vooralsnog geen bijzonderheden.  
 
2.  Bijzonderheden voor mei/juni. 
 

1. Behandeling Kadernota: spoorboekje is op 26 april jl. verspreid.  
2. Over de kook: 22 mei, vanaf 18.00 uur. 
3. Extra raadsbrede commissievergadering: 31 mei. 
4. Gast van de raad: 4 juni. 

 
3.  Evaluatie voorgaande raadsvergaderingen en voorbespreken raadsvergadering 14 mei 

2012. 
 
De raadsvergaderingen van 2 en 23 april 2012 worden (kort) geëvalueerd. Voor de vergadering van 
14 mei 2012 kunnen eventuele aandachtspunten en bijzonderheden samen met de voorzitter kort 
worden doorgenomen (bij dit agendapunt zijn geen stukken opgenomen).  
 
4. Evaluatie overleg presidium – college 12 april 2012 
 
Op 12 april jl. heeft informeel overleg plaatsgevonden tussen de leden van het presidium en het 
college van b&w. Doelstelling van dit overleg is het bevorderen van de onderlinge verstandhouding en 
het afstemmen van de informatievoorziening op de behoeften. Dit overleg wordt (kort) geëvalueerd.  
 
5. Rapportageformat exploitatie Stadshart 
 
Tijdens de vergadering van het presidium van 30 januari 2012 heeft u de griffier opdracht gegeven 
een advies op te stellen over de suggesties die door de accountant zijn gedaan over het monitoren 
van risico’s en de financiële consequenties van de verbonden partij Zeestad. In de bij deze agenda 
opgenomen memo (kenmerk: IR12.0170) treft u de format ‘Periodieke rapportage exploitatie 
Stadshart’ (IR12.0169) aan.  
 
Het presidium wordt voorgesteld: 

1.  de format “Periodieke rapportage exploitatie Stadshart” (IR12.0169) vast te stellen; 
2.  het college van burgemeester en wethouders op te dragen jaarlijks uiterlijk op 15 maart en 15 

september een periodieke rapportage over de exploitatie van het Stadshart, overeenkomstig 
de onder 1. genoemde format, aan de raad ter bespreking aan te bieden; 

3.  het college van burgemeester en wethouders te verzoeken jaarlijks in april in een besloten 
commissievergadering uitleg te geven over de geactualiseerde  (grond)exploitatie van het 
stadshart. 
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6. Vaststellen eindverantwoordingen fractievergoedingen 2011. 
 
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 D66 en de CU en de bijbehorende 
concept-brieven met de vastgestelde bedragen liggen ter inzage in de leeskamer.  
 
De fractie van de (voormalige) SP heeft nog geen eindverantwoording ingediend.  
 
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. Gewijzigde indeling raadszaal  
 
Bij deze agenda treft u een door de voorzitter van de raad gewijzigde indeling van de zitplaatsen van 
de fracties in de raadszaal aan (kenmerk: IR12.0183). De wijziging van deze indeling is het gevolg van 
het raadsbesluit de werkwijze na het zomerreces te wijzigen door onder meer te gaan werken met 
spreekgestoelten, waar vanaf dat moment alleen (staand) van gesproken kan worden. De voorzitter 
kan op grond van artikel 16 van het Reglement van orde van de raad de indeling herzien na overleg in 
het presidium.  
 
8. Vaststelling besluitenlijst Presidium 2 april 2012. 
De twee besluitenlijsten van de vergadering van 2 april 2012 (kenmerk: IR12.0184/IR12.0185) zijn als 
bijlage bij deze agenda opgenomen.  
 
9.  Rondvraag.  
 
 
Ter kennisname en informatie: 
 

- Eerstvolgende vergadering: 25 juni 2012.  


