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AGENDA 
voor de vergadering van het RAADSPRESIDIUM 
18 januari 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 januari / februari 2010 
 
- 30 januari 2010: lancering website StemWijzer. 
- 17 februari 2010: algemene informatie voor kandidaat raadsleden (bovenfoyer schouwburg 
Kampanje) 
- In de 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. Nevenfuncties burgemeester 
 
In artikel 76 van de Gemeentewet is geregeld op welke wijze de burgemeester zijn nevenfunctie mag 
vervullen. Op verzoek van de burgemeester is dit agendapunt opgevoerd en zal ter vergadering 
mondeling worden toegelicht (geen stukken bijgevoegd). 
 
4. Evaluatie voorgaande (extra) raadsvergadering en voorbespreken raadsvergadering 18 
januari 2010 
 
De raadsvergadering van 5 januari wordt (kort) geëvalueerd. Daarnaast worden eventuele 
aandachtspunten, bijzonderheden, bij de raadsvergadering van 18 januari 2010 door de voorzitter met 
het presidium kort doorgenomen (geen stukken bijgevoegd).  
 
5. Proces voortgang discussie bestuurlijke toekomst Kop van Noord-Holland 
 
Bij brief van 28 december 2009 (kenmerk: AI09.13149) heeft de gemeente Niedorp de gemeente Den 
Helder een reactie toegezonden naar aanleiding van de eerder toegezonden zienswijze inzake het 
herindelingontwerp van de beoogde fusiegemeente Amstelmeer. Deze brief is bij de agenda 
opgenomen. Hierbij is verwezen naar de website van de fusiepartners www.fusieamstelmeer.nl. 
Vervolgens zijn de raden van de fusiepartners op 13 januari jl. bijeengeweest om het concept 
herindelingadvies vast te stellen (zgn. 2e Ahribesluit).  
 
De voorzitter en griffier geven een mondelinge toelichting.  
 
6. Gemeenteraadsverkiezingen maart 2010 
 
Op 14 december 2009 heeft uw presidium de concept notitie over de verkiezingen voor een eerste 
keer besproken. Vervolgens is deze notitie op onderdelen gewijzigd en is het inwerkprogramma voor 
de nieuwe raad toegevoegd.  
 
Het presidium wordt verzocht in te stemmen met de in de notitie opgenomen onderdelen alsmede met 
het bijbehorende inwerkprogramma voor de nieuwe raad.  
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7. Notitie burgerparticipatie 
 
Op 7 december 2009 heeft de burgemeester u bij raadsinformatiebrief (RI09.0127, met bijlagen, 
waaronder en memo voor een eerste aanzet voor een nadere gedachtevorming) geïnformeerd over 
het onderwerp inspraak/burgerparticipatie. Deze brief en memo zijn bij deze agenda nogmaals 
opgenomen. Hierbij is het voorstel gedaan een zgn. ‘voorbereidingscommissie’ (door de 
burgemeester) in te stellen. Voorts is het voorstel gedaan de voornoemde stukken te agenderen voor 
een inhoudelijke bespreking tijdens de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van 
januari 2010.  
 
De voorzitter informeert het presidium over de voorgenomen procedure voor de behandeling van het 
onderhavige voorstel.  
 
8. Opdrachtbevestiging accountant 
 
Op 11 september 2009 is de ‘opdrachtbevestiging accountantscontrole dienstjaar 2009 gemeente  
Den Helder’ ontvangen van Ernst & Young Accountants (E&Y). De opdrachtbevestiging is gebaseerd 
op de overeenkomst die op 13 juni 2005 met E&Y is aangegaan. De overeenkomst met E&Y geldt 
voor 5 boekjaren, namelijk de boekjaren 2005 t/m 2009. Dit houdt in dat het contract in principe na 
afronding van de controle op de jaarrekening 2009 per mei 2010 is beëindigd. De mogelijkheid bestaat 
de overeenkomst maximaal 2 keer met één jaar te verlengen. Hierbij bestaan thans twee opties: 
1. Gebruik maken van de verlengingsmogelijkheid met 1 jaar; 
2. Opnieuw aanbesteden van de accountancydiensten. 
In de bij deze agenda opgenomen memo wordt uw presidium hierover nader geadviseerd.  
 
Het presidium wordt verzocht in te stemmen met de in de bij deze agenda gevoegde memo 
voorgestelde (5) beslispunten.  
 
9. Vaststelling besluitenlijsten Presidium 14 december 2009 
 
De besluitenlijst van de vergadering van 14 december 2009 is als bijlage bij deze agenda opgenomen.  
 
10. Rondvraag  
 
 
 
Ter kennisname en informatie: 

- Eerstvolgende vergadering presidium: 15 februari 2009  
 


