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AGENDA 
voor de vergadering van het RAADSPRESIDIUM 
15 februari 2010 om 17.00 uur (tot uiterlijk 18.30 uur) in de trouwzaal, gemeentehuis. 
(voor broodjes wordt gezorgd) 
 
Aan:  de heer K.F. Schuiling (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: 14 januari 2010 
 
 

AGENDAPUNTEN 
 
 
1. Opening en mededelingen  
 
Vooralsnog geen bijzonderheden 
 
2. Bijzonderheden voor februari/maart 2010 
 
1. 17 februari 2010: algemene informatie voor kandidaat raadsleden (bovenfoyer schouwburg 

Kampanje) 
2. Week van 22 tot en met 26 februari 2010: voorstel voor drie lijsttrekkersdebatten op drie locaties 

(zie eerder toegezonden e-mail aan lijsttrekkers hierover). 
3. 3 maart 2010: verkiezingen, ’s avonds verkiezingsavond op stadhuis (vanaf 20.30 uur). 
4. 5 maart 2010: definitieve vaststellen verkiezingsuitslag (10.00 uur). 
5. 11 maart 2010: afscheid oude raad en installatie nieuwe raad.  
6. Wijziging P&C data: i.v.m. gewijzigde vergaderschema (presidium december 2009) wijzigen voor 

de behandeling van de jaarrekening en de kadernota data (schuiven een week op). Volgt nog 
schrijven over.  

 
Voorstel is een extra overleg te plannen met de lijsttrekkers op maandag 8 maart 2010 vanaf 
17.00 uur, waarbij een aantal logistieke zaken kunnen worden besproken (o.a. plaatsbepaling 
leden van de raad, verdeling fractiekamers, benoemen 1e en 2e plv. voorzitter raad, 
voorbespreken raadsvergadering 11 maart 2010). 
 
3. Evaluatie voorgaande raadsvergadering en voorbespreken raadsvergadering 15 februari 
2010 
 
De raadsvergadering van 1 februari wordt (kort) geëvalueerd. Daarnaast worden eventuele 
aandachtspunten, bijzonderheden, bij de raadsvergadering van 15 februari 2010 door de voorzitter 
met het presidium kort doorgenomen (geen stukken bijgevoegd).  
 
4. Overdrachtsdocument voor de nieuwe raad en Reglement van orde raad en commissies  
 
In november 2009 is een evaluatie gehouden onder de raadsleden, commissieleden, fractie-
assistenten, collegeleden, het ambtelijk management en een kleine groep overigen over de werkwijze 
van raad en commissies (Helderberaad). Deze evaluatie heeft geleid tot een rapportage, getiteld 
‘Helderberaad, twee jaar later’. De rapportage, die kan worden beschouwd als een 
overdrachtsdocument aan de nieuwe raad ten aanzien van de werkwijze, treft u als bijlage bij deze 
agenda aan.  
 
In de rapportage zijn de conclusies en aanbevelingen opgenomen. De aanbevelingen betreffen deels 
adviezen aan de nieuwe raad en deels opdrachten aan de griffier en het college van b&w voor de 
nieuwe raad.  
 
Het presidium wordt verzocht met de conclusies, aanbevelingen en opdrachten in te stemmen. 
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Voorts zijn de wijzigingen naar aanleiding van de in mei 2008 en november 2009 gehouden evaluaties 
over Helderberaad verwerkt in de bijgevoegde (gewijzigde) reglementen van de orde voor raad en 
commissies. Ook zijn de verordeningen aangepast aan eerder gemaakte afspraken in het presidium 
en geactualiseerd op grond van de meest recente VNG Modelverordeningen.  
 
Het presidium wordt verzocht in te stemmen met de bovengenoemde voorstellen, waarna deze 
kunnen worden doorgeleid naar commissie en raad.  
 
5. Voorstel Stadspartij Den Helder ‘Op eigen doft’. 
 
In de commissie Bestuur en Middelen van 23 november 2009 is het door de Stadspartij Den Helder 
ingebrachte voorstel “Op eigen doft” over de aanpassing van verordeningen met betrekking tot 
afsplitsingen binnen de gemeenteraad besproken. De commissie heeft voorgesteld de door de 
Stadspartij Den Helder aangedragen punten (fractievergoeding, fractieassistent, fractiekamer, 
salariëring en commissieleden) te bezien op de juridische haalbaarheid ervan. Het voorstel dient 
betrokken te worden bij de evaluatie van Helderberaad in januari 2010.  
 
In de bij deze agenda opgenomen memo treft u een eerste reactie aan per onderdeel op het voorstel. 
Voordat tot een eventuele verdere uitwerking wordt overgegaan wordt het presidium verzocht een 
uitspraak te doen over de verschillende onderdelen van het voorstel van de Stadspartij Den Helder.  
 
Het presidium wordt verzocht met de in de memo opgenomen voorstellen in te stemmen. 
 
6. Proces voortgang discussie bestuurlijke toekomst Kop van Noord-Holland 
 
De burgemeester heeft tijdens de laatste vergadering van het presidium aangegeven 
kennismakingsgesprekken te hebben met diverse burgemeesters en gedeputeerden en de 
bestuurlijke toekomst ter sprake zal worden gebracht. Afgesproken is dat de burgemeester in februari 
hierover een terugkoppeling geeft, waarbij dan ook zal worden bepaald welk vervolgtraject in te 
zetten. In ieder geval is afgesproken dat het college van b&w een brief opstelt voor gedeputeerde 
staten, waarvan de inhoud in overleg met de raad (d.t.v. het presidium) wordt bepaald. (Bij dit 
agendapunt zijn geen stukken opgenomen).  
 
De voorzitter en griffier geven een mondelinge toelichting.  
 
7. Concept-Jaarverslag raadsgriffie 2009 
 
Over 2009 is door de raadsgriffie een jaarverslag opgesteld (op schrift en digitaal) dat in concept bij 
deze agenda als bijlage is opgenomen. Het presidium wordt in de gelegenheid gesteld eventuele 
suggesties, op/aanmerkingen, e.d. in te brengen, waarna het jaarplan definitief kan worden gemaakt 
en verspreid onder de raadsleden.  
 
Het presidium wordt verzocht met het concept-Jaarverslag 2009 in te stemmen.  
 
8. Concept-Jaarplan raadsgriffie 2010 
 
Voor 2010 is door de raadsgriffie een jaarplan opgesteld, dat in concept bij deze agenda als bijlage is 
opgenomen. Het presidium wordt in de gelegenheid gesteld eventuele suggesties, op/aanmerkingen, 
e.d. in te brengen, waarna het jaarplan definitief kan worden gemaakt.  
 
Het presidium wordt verzocht met het concept-Jaarplan raadsgriffie 2010 in te stemmen 
 
9. Vaststelling besluitenlijst Presidium 18 januari 2010 
 
De besluitenlijst van de vergadering van 18 januari 2010 is als bijlage bij deze agenda opgenomen.  
 
10. Rondvraag  
 
Ter kennisname en informatie: 

- Eerstvolgende vergadering lijsttrekkers (voorstel): 8 maart 2010.  
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