
 1 

AGENDA 
voor de vergadering van het RAADSPRESIDIUM op 16 september 2019 om 18.00 uur in de 
trouwzaal, gemeentehuis Den Helder (Drs. Bijlweg 20). 
 

Aan:  K.F. Schuiling (voorzitter), G. Assorgia, P.T. Bais, P. Blank, M. Boessenkool,  
V.H. van den Born, H. van Dongen, J.P. van Donkelaar, K. van Driesten,  
S. Hamerslag, H.M. Krul, N. List, H.S. Mosk. 

Afwezig: --  
Raadsgriffier:  M. Huisman, tel: 67 81 01, m.e.huisman@denhelder.nl 
Kopie:   Gemeentesecretaris.  
Verzenddatum: 12 september 2019. 

 
 

AGENDAPUNTEN 
 
 
1.  Opening en mededelingen 

 Stand van zaken oplossing voor makkelijker inzien ingekomen stukken. 

 Eindverantwoordingen fractievergoedingen:  
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 Seniorenpartij en het CDA zijn wel ontvangen, maar nog niet 
definitief beoordeeld vanwege onvolledigheden. 

 
2.  Vaststellen agenda 
 
3. Bijzonderheden voor september t/m oktober (zie ook de bestuurlijke kalender) 

 Werkbezoek De Nollen: 17 september, 17.00 uur. 

 Technische toelichting begroting: 18 september, 18.00 uur, raadszaal. 

 Ideeënmarkt voor inwoners: 18 september, 19.30 uur, raadszaal.  

 Bijeenkomst nieuwe erfgoedorganisatie: 19 september, 19.30 uur, Kampanje.  

 Overleg commissaris van de Koning i.v.m. waarnemend burgemeester: 24 september, 19.00 
uur, provinciehuis Haarlem. 

 Ambtsbezoek commissaris van de Koning: 26 september, 15.30 – 16.15 uur kennismaking met 
de raad, KIM (zie bijgaand programma). Vanuit de provincie is verzocht om een korte inleiding 
door raadsleden voor de twee aangedragen onderwerpen.  

 Afscheidsreceptie burgemeester: 26 september, 16.00 – 18.00 uur, KIM (programma).  

 Herfstreces: 21 t/m 25 oktober.  
 
4.  Evaluatie raadsvergaderingen en voorbespreken raadsvergadering (IR19.0202) 
De raadsvergaderingen 24 juni en 8 juli (behandeling kadernota) worden geëvalueerd. Wat de 
behandeling van de Kadernota betreft is een bijlage toegevoegd.  
Het presidium wordt verzocht de evaluatie van de behandeling van de Kadernota te bespreken en 
waar nodig verbeterpunten aan te geven.   
 
Daarnaast wordt de raadsvergadering van 16 september voorbesproken.  
 
5. Concept vergaderschema 2020 raads- en commissievergaderingen en P&C brief 2020 

(IR19.0206, IR19.0205) 
Bij deze agenda treft u het conceptvergaderschema voor 2020 aan, inclusief een toelichting over 
bijzonderheden. Daarnaast treft u bij deze agenda een conceptbrief aan met een detailplanning voor 
de verschillende P&C documenten in 2020 (jaarrekening, kadernota, tussenrapportage en begroting).  
 
Het presidium wordt voorgesteld: 
1. het vergaderschema 2020 raads- en commissievergadering en  
2. de P&C brief 2020 vast te stellen.  
 

mailto:m.e.huisman@denhelder.nl


 2 

6. Vaststellen bestuurlijke termijnkalender (IR19.0211, IR19.0210, IR19.0209) 

Het presidium is door de raad aangewezen voor het vaststellen van de bestuurlijke termijnkalender 

(RB15.0104). Achterliggende gedachte hierbij is de raad meer invloed te geven op de bestuurlijke 

planning, die in de praktijk voornamelijk door het college van burgemeester en wethouders wordt 

gevuld. De bestuurlijke termijnplanning wordt om die reden ter vaststelling geagendeerd voor uw 

vergadering. Tevens is opgenomen een memo over Bestuurlijke prioriteiten en het bijbehorende 

overzicht.  
 

Het presidium wordt voorgesteld:  

1. aan te geven welke concrete onderwerpen u, in aanvulling op de bestuurlijke termijnplanning, in 

de planning opgenomen wilt zien en/of in meerdere fases (beeldvormend, oordeelsvormend) 

wenst te behandelen;  

2. de bestuurlijke planning, d.d. 9 september 2019, vast te stellen. 
 
7. Overzicht stand van zaken afhandeling schriftelijke vragen, moties en toezeggingen 

(IR19.0201) 
Het presidium bespreekt in iedere vergadering een overzicht van het college van burgemeester en 
wethouders met de stand van zaken van openstaande schriftelijke vragen, nog niet afgehandelde 
moties en toezeggingen. Het meest actuele overzicht is als bijlage bij deze agenda opgenomen. 
 
Het presidium wordt voorgesteld het overzicht ‘afhandeling schriftelijke vragen, moties en 
toezeggingen’ te bespreken.  
 
8. Vaststelling openbare besluitenlijst Presidium 24 juni 2019 (BSL19.0045) 
De openbare besluitenlijst van de vergadering van 24 juni 2019 is als bijlage bij deze agenda 
opgenomen.  
 
9. Rondvraag 
 
 
 
 
Ter kennisname en informatie: 
- Eerstvolgende vergadering: 25 november 2019. 
 
Eerst geplande vergadering in 2020 is op 4 februari (zie voor verdere planning het vergaderschema 
2020). 


