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AGENDA (RC.0503) 
voor de vergadering van het RAADSPRESIDIUM 
16 december 2013 om 18.00 uur (tot uiterlijk 18.45 uur) in de trouwzaal, gemeentehuis. 
Voor een broodmaaltijd wordt gezorgd 
 
Aan:  K.F. Schuiling (voorzitter) en de fractievoorzitters T. Biersteker-Giljou, B.O.B. Haitsma, 

A.A.J. Jellema, P. Koopman, L. Kuipers, S. Dekker, W. Burggraaff, D.R. Pastoor,  
N. Dol-Cremers, P. Bakker. 

Afwezig: R.T.G. Prins.  
Raadsgriffier:  M. Huisman, tel: 67 81 01, m.e.huisman@denhelder.nl 
Kopie:   gem.secr. Ph. Salm.  
Verzenddatum: 12 december 2013. 
 
 

AGENDAPUNTEN 
 
 
1.  Opening en mededelingen 
 

 Terugkoppeling bijeenkomst werkgroep Slim Samenwerken bij de Kop (6 november en 9 
december 2013).  

 Regionale uitnodigingen/lezingen e.d. 
 

2.  Bijzonderheden voor november 
 

1. Kerstreces: 23 december 2013 t/m 3 januari 2014. De raadsgriffie is tussen kerst en oud & 
nieuw gesloten (dus van 25 december 2013 t/m 1 januari 2014).  

2. Nieuwjaarsreceptie: 6 januari 2014. De commissievergaderingen zijn daardoor verzet naar 
dinsdag 7 januari 2014.  

3. Regionale bijeenkomst Slim Samenwerken bij de Kop: dinsdag 18 februari 2014 (17.00 - 
21.00 uur - Den Helder). 

 
3.  Evaluatie voorgaande raadsvergaderingen en bespreken raadsvergadering 2 december 

2013 
 
De vergaderingen van 4, 6 (begrotingsraad) en 18 november 2013 worden (kort) geëvalueerd. Voor 
de vergadering van 16 december 2013 kunnen eventuele aandachtspunten en bijzonderheden samen 
met de voorzitter kort worden doorgenomen.  
 
4.  Evaluatie werkwijze raad en commissies: eerste bespreking (IR13.0292) 
 
Op 2 april 2012 heeft de raad besloten (RB12.0081) een aantal wijzigingen in de werkwijze van de 
raad en commissies door te voeren. Met die wijziging is beoogd de politieke discussie in de raad te 
stimuleren. Na het zomerreces van 2012 zijn de wijzigingen doorgevoerd en nu na bijna een jaar 
ervaring te hebben opgedaan is besloten een evaluatie te houden. De resultaten daarvan treft u aan in 
de bij deze agenda opgenomen rapportage en begeleidende memo (IR13.0292). 
 
Het presidium wordt voorgesteld: 
1. de uit de rapportage voortvloeiende conclusies te bespreken (IR13.0323, IR13.0324, IR13.0325); 
2. de griffier op te dragen een raadsvoorstel- en besluit voor te bereiden.  
 
5. Gemeenteraadsverkiezingen 2014: proces van coalitievorming/formatie (IR13.0359) 
 
Op 19 maart 2014 zijn de verkiezingen voor de nieuwe raad. Daarna dient een nieuwe coalitie te 
worden gevormd. In de bij deze agenda opgenomen notitie treft u een aantal handvatten en 
suggesties aan die u kunt gebruiken voor het proces van coalitievorming (de formatie). Daarnaast een 
aantal aandachtspunten en dilemma’s. 
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Het presidium wordt voorgesteld: 
1. Kennis te nemen van de notitie ‘Verkiezingen 19 maart 2014: proces van 

coalitievorming/formatie’; 
2. Een voorkeur uit te spreken over de in de notitie opgenomen dilemma’s.  
3. Deze notitie te verspreiden onder de raads- en commissieleden, fractie-assistenten en 

collegeleden.  
 
6.  Regionalisering rekenkamerfunctie (IR13.0360) 
 
De raden van Den Helder, Schagen en Texel hebben in het voorjaar van 2013 een werkgroep 
samengesteld met als doel om de mogelijkheden te verkennen voor regionale samenwerking op het 
gebied van de rekenkamerfunctie. Namens onze gemeenteraad hebben de heren M. Bakker en P. 
Bakker geparticipeerd. De werkgroep adviseert de gemeenteraden kennis te nemen van de inhoud 
van deze notitie en, mede gelet op het advies van de werkgroep, te kiezen voor een 
gemeenschappelijke rekenkamer.  
 
Het presidium wordt voorgesteld: 
1. Kennis te nemen van de notitie ‘Rekenkamer Noordkop’; 
2. Een voorkeur uit te spreken voor een gemeenschappelijke rekenkamer met de gemeenten 

Schagen en Texel; 
3. De griffier op te dragen namens het presidium een raadsvoorstel- en besluit voor te bereiden voor 

een behandeling in commissie en raad van februari 2014. 
4. De rekenkamercommissie over het voorgaande te informeren.  
 
7.  Gedragscode politieke ambtsdragers (IR13.0358) 
 
Bij de vaststelling van de Gedragscode bestuurlijke integriteit voor gemeenteraadsleden 2012 
(RB12.0087) is onder meer opgenomen deze code na een jaar na de vaststelling te evalueren. 
Inmiddels is in september 2013 de tweede gewijzigde druk van de Handreiking integriteit van politiek 
ambtsdrager bij gemeente, provincies en waterschappen (met een model gedragscode) verschenen. 
Op basis hiervan is een nieuwe concept gedragscode opgesteld. De voornaamste wijzigingen zijn 
aangegeven in de bij deze agenda opgenomen memo. 
 
Het presidium wordt voorgesteld  
1. de concept Gedragscode politieke ambtsdragers gemeente Den Helder 2014 te bespreken; 
2. de griffier op te dragen een raadsvoorstel- en besluit voor te bereiden.  
 
8  Vaststelling besluitenlijst Presidium 4 november 2013 (RC.0502) 
De openbare besluitenlijst van de vergadering van 4 november 2013 is als bijlage bij deze agenda 
opgenomen.  
 
9.  Rondvraag 
 
 
Ter kennisname en informatie: 
 

- Eerstvolgende vergadering: 27 januari 2014.  
 


