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AGENDA 
voor de vergadering van het RAADSPRESIDIUM 
16 juni 2014 om 16.00 uur (tot uiterlijk 18.45 uur) in de b&w kamer, gemeentehuis. 
Voor een broodmaaltijd (rond 18.00 uur) wordt gezorgd 
 
Aan:  K.F. Schuiling (voorzitter) en de fractievoorzitters P.R. Reenders, B.O.B. Haitsma,  

L. Kuipers, E.M. Krijns, F.F. van der Paard, R. Post, T. Biersteker-Giljou, D.R. Pastoor, 
N. Dol-Cremers, M.C. Wouters, M. Vermooten. 

Afwezig: --.  
Raadsgriffier:  M. Huisman, tel: 67 81 01, m.e.huisman@denhelder.nl 
Kopie:   gem.secr. Ph. Salm.  
Verzenddatum: 12 juni 2014. 
 
 
De vergadering van het presidium begint om 16.00 uur eerst besloten met een vervolg op de 
bijeenkomst van 4 juni jl. over de ontwikkelingen rond het Gemini-ziekenhuis. Hiervoor is een 
afzonderlijke uitnodiging naar u toegezonden. De onderstaande agenda volgt na afloop van deze 
uitleg.  
 
 

AGENDAPUNTEN 
 
 
1.  Opening en mededelingen 
 

 Collectief lidmaatschap raad van Raadslid.nu (zie bijgevoegde e-mail).  
 Stand van zaken vaststellen eindverantwoordingen: de eindverantwoording van de fractie van 

de Stadspartij Den Helder is  ontvangen, maar nog niet beoordeeld. Van de fractie van Helder 
Onafhankelijk! is de eindverantwoording tot op heden niet ontvangen.  

 Introductiebijeenkomst politieke integriteit voor commissieleden: 10 september 2014. 
 
2.  Bijzonderheden voor juni/juli 
 

1. VNG congres: 17 en 18 juni (Drechtsteden). 
2. Regionale bijeenkomst in het kader van De Kop Werkt!: 19 juni (gemeentehuis Hollands 

Kroon te Anna Paulowna). 
3. Werkconferentie gemeentebestuur: 26 en 27 juni.  
4. Afsluiting politieke jaar (barbecue) na afloop laatste raadsvergadering: 30 juni (let op! 

aanvangstijdstip is eerder!).  
5. Zomerreces: 7 juli – 22 augustus. Eerste commissievergaderingen starten op 25 augustus.  

 
3.  Evaluatie voorgaande raadsvergaderingen en bespreken raadsvergadering 16 juni 2014 
 
De vergaderingen van 6 en 19 mei worden (kort) geëvalueerd. Voor de vergadering van 16 juni 2014 
kunnen eventuele aandachtspunten en bijzonderheden samen met de voorzitter kort worden 
doorgenomen.  
 
4.  Gewijzigde indeling raadszaal  
 
Op 2 juni jl. heeft de heer M. Vermooten aangegeven zich af te splitsen van de fractie van Helder 
Onafhankelijk! en als zelfstandige eenmansfractie Vermooten verder te gaan. In verband hiermee is 
een nieuwe indeling van de raadszaal opgesteld, die u als bijlage bij deze agenda aantreft.   
De voorzitter kan op grond van artikel 16 van het Reglement van orde van de raad de indeling herzien 
na overleg in het presidium.  
 
5. Integriteitstoets wethouderskandidaten (IR14.0072) 
 
In de afgelopen maanden hebben is diverse keren over integriteit van het openbaar bestuur 
gesproken. Onder deze besprekingen ligt ook een aantal documenten, brieven van de minister van 
Binnenlandse zaken, de commissaris van de Koning en besluiten door de gemeenteraad van Den 
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Helder. Tegen de achtergrond van de formatie dient een standpunt bepaald te worden over de 
concretisering van de integriteitstoets bij kandidaat wethouders. Bijgaand treft u een memo van de 
burgemeester aan die hier nader op in gaat en u een voorstel ter zake doet.  
 
Het presidium wordt voorgesteld in te stemmen met de in deze memo opgenomen procedure voor de 
integriteitstoets voor wethouderskandidaten 
 
6. Behandeling begroting 2014: spoorboekje (IR14.0073)  
 
Tijdens de vergadering van het presidium op 6 mei jl. is de wijze van behandeling van de Kadernota 
aan de orde geweest. U heeft toen besloten na ontvangst van de Kadernota een definitief standpunt in 
te nemen. Dit heeft ertoe geleid dat de besluitvorming over Kadernota is gewijzigd en daarmee ook 
het karakter. Een en ander is op 22 mei jl. aan de raads- en collegeleden meegedeeld. Daarbij is 
voorts aangegeven dat tijdens de vergadering van het presidium van 16 juni 2014 een voorstel zal 
worden voorgelegd aangaande het behandeltraject van de begroting. In de bij deze agenda 
opgenomen memo treft u het spoorboekje aan voor de behandeling van de begroting 2015-2018.  
 
Het presidium wordt voorgesteld in te stemmen met het spoorboekje behandeling begroting 2015- 
2018. 
 
7.  Voortzetting contract met Ernst & Young Accountants (IR14.0076) 
 
In 2011 zijn de accountancydiensten voor de gemeente Den Helder voor een contractperiode van 5 
jaar (3+2) opnieuw Europees aanbesteed. Als resultaat hiervan heeft de raad besloten Ernst &Young 
accountants aan te wijzen voor de controle over de boekjaren 2012 t/m 2014 met een 
verlengingsmogelijkheid voor de jaren 2015 en 2016. Aan de hand van een evaluatie dient te worden 
bezien of de gemeente gebruik wenst te maken van deze verlengingsmogelijkheid. In de bij deze 
agenda opgenomen memo wordt hier nader op ingegaan.  
 
Het presidium wordt voorgesteld de griffier op te dragen namens het presidium een raadsvoorstel voor 
te bereiden, waarbij Ernst & Young Accountants wordt aangewezen als accountant als bedoeld in 
artikel 213, lid 2 van de Gemeentewet voor de controle op de jaarrekeningen 2015 en 2016 
 
8. Opleiding en training (IR14.0074) 
 
Door de gemeente Hollands Kroon is het initiatief genomen om een raadsacademie voor raadsleden 
te ontwikkelen. Het betreft een pilot die voor ons en andere gemeenten in de regio een kans biedt om 
hierbij aan te sluiten. In de bij deze agenda opgenomen brief van 4 juni 2014 wordt op dit initiatief 
nader ingegaan.  
 
Het presidium wordt voorgesteld aan de gemeente Hollands Kroon mee te delen: 
1. in principe bereidt te zijn deel te nemen aan de raadsacademie voor raadsleden; 
2. een gedetailleerd voorstel tegemoet te zijn alvorens een definitief besluit te nemen.    
 
9.  Vaststelling openbare en besloten besluitenlijst Presidium 6 mei 2014 (BSL14.0027 
 
De openbare  besluitenlijst van de vergaderingen van 6 mei 2014 is als bijlagen bij deze agenda 
opgenomen. De besloten besluitenlijst van de vergadering van 6 mei 2014 ligt ter inzage bij de griffier. 
 
9. Rondvraag 
 
 
Ter kennisname en informatie: 
 

- Uitslag enquête oud-raadsleden 2010 – 2014 (IR14.0075). 
 

- Eerstvolgende vergadering: 1 september 2014.  


