AGENDA
voor de vergadering van het RAADSPRESIDIUM
14 december 2009 om 17.00 uur (tot uiterlijk 18.30 uur) in de trouwzaal, gemeentehuis.
(voor broodjes wordt gezorgd)
Aan:

de heer C.J. Vriesman (voorzitter) en de fractievoorzitters T. Rijnten, B. Reiff, J.D. de Bruin, P.
Bakker, P.N. Bruin, T. Biersteker-Giljou, R. Post, J.K. Visser, J. Wijker, N. Dol-Cremers,
R.T.G. Prins, J.C. van Dongen.
Raadsgriffier: M. Huisman, tel: 67 81 01, mehuisman@denhelder.nl
Kopie: gemeentesecretaris, mevr. H. Raasing
Verzenddatum: 10 december 2009

AGENDAPUNTEN
1. Opening en mededelingen
Vooralsnog geen bijzonderheden
2. Bijzonderheden voor december 2009 / januari 2010
- Kerstfeest gemeente 18 december 2009
- Installatieraad nieuwe burgemeester en nieuwjaarsreceptie: 4 januari 2010
3. Proces voortgang discussie bestuurlijke toekomst Kop van Noord-Holland
Op 17 november jl. heeft het college van b&w een zienswijze ingediend gericht tegen het
herindelingsontwerp van de gemeenten Anna Paulowna, Niedorp, Wieringermeer en Wieringen (zie
bijlage, kenmerk AU09.09823). Voorts is een brief ontvangen van het college van b&w van de
gemeente Anna Paulowna (kenmerk: AI09.11961). Deze brief en de antwoordbrief van uw presidium
(AU09.10684) en het college van b&w is als bijlage bij deze agenda opgenomen.
De voorzitter en griffier geven een mondelinge toelichting.
4. Gemeenteraadsverkiezingen maart 2010
Op 2 november jl. heeft uw presidium ingestemd met het communicatieplan voor de
gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010. In de bij deze agenda opgenomen notitie is voor een
eerste bespreking ingegaan op de wijze waarop een overdracht van de oude aan de nieuwe raad op
inhoud (documentatie) en proces (werkwijze) kan plaatsvinden. Daarbij heeft u in ieder geval
aangegeven de nieuwe raad een reflectie te geven van de oude raad voor aandachtspunten als het
gaat om de werkwijze. Dit wordt mede gedaan op basis van de evaluatie die thans in uitvoering is.
Het presidium wordt gevraagd de behoefte aan te geven ten aanzien van de in de memo opgenomen
punten, zodat de definitieve notitie ter zake aan het presidium van januari a.s. kan worden
aangeboden. De agendering betreft dus een eerste bespreking
5. Evaluatie RIS/BIS
In 2007 is het raadsinformatiesysteem (http://gemeenteraad.denhelder.nl) in gebruik genomen.
Daarmee heeft de raad een belangrijke stap gezet in het digitaliseringsproces en de externe
communicatie. De raad heeft hiermee een ‘eigen’ site gekregen. Vanaf het moment van invoering zijn
diverse aanpassingen in het raadsinformatiesysteem doorgevoerd. Zo is ondermeer de lay-out van de
site aangepast, de videoregistratie verbeterd, de koppeling met CORSA operationeel geworden, de
zoekfunctie op de site uitgebreid en is het ‘smoelenboek’ in gebruik genomen. Maar wat vinden de
gebruikers hier nu van? Om dat te weten te komen is er in september 2009 een vragenlijst voorgelegd
aan de raadsleden, fractieassistenten, commissieleden, collegeleden, directieleden,
afdelingsmanagers e.a., in totaal 86 personen.
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De uitkomsten van de enquête zijn opgenomen in het bij deze agenda gevoegde rapport “Evaluatie
raadsinformatiesysteem” van november 2009.
Het presidium wordt gevraagd:
1. in te stemmen met rapport “Evaluatie raadsinformatiesysteem” van november 2009 en de daaruit
voortvloeiende aanbevelingen zoals opgenomen in hoofdstuk 2;
2. de griffier opdracht te geven de uitvoering van de aanbevelingen op te nemen in het griffie jaarplan
2010.
6. Vaststelling besluitenlijsten Presidium 2 en 30 november 2009
De besluitenlijsten van de vergaderingen van 2 en 30 november 2009 zijn als bijlage bij deze agenda
opgenomen.
7. Rondvraag

Ter kennisname en informatie:
- Eerstvolgende vergadering presidium: 18 januari 2009
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