
  1

AGENDA (RC.0518) 
voor de vergadering van het RAADSPRESIDIUM  
op 18 april 2016 om 18.00 uur in de trouwzaal van het gemeentehuis. 
Voor een broodmaaltijd wordt gezorgd. 
 
Aan:  K.F. Schuiling (voorzitter) en de fractievoorzitters P.R. Reenders, J. Klopstra,  

H.C. Baanstra, R. Slort, P. de Vrij, R. Post, T. Biersteker-Giljou, G. Assorgia,  
N. Dol-Cremers, M.C. Wouters, M. Vermooten, K. van Driesten. 

Afwezig: -- 
Raadsgriffier:  M. Huisman, tel: 67 81 01, m.e.huisman@denhelder.nl 
Kopie:   gemeentesecretaris.  
Verzenddatum: 14 april 2016 
 

AGENDAPUNTEN 
 
 
1.  Opening en mededelingen 

 Vooroverleg raad fractievoorzitters 25 april 2016 in kamer 2.12. 
 VNG jaarcongres: 7 en 8 juni 2016 (Haarlemmermeer).  
 Tegemoetkoming kosten raadsleden.  
 Bestuurlijke ontmoeting Noordkop-gemeenten: vrijdagmiddag 10 juni 2016 (Hollands Kroon).  
 

2.  Bijzonderheden voor april/mei (zie ook de bestuurlijke kalender) 
 Werkconferentie: 21 en 22 april 2016. 
 meireces: 2 t/m 6 mei 2016. 
 Uitnodiging Noordwest Ziekenhuisgroep: 3 mei 2016. 

 
3.  Evaluatie informatiebijeenkomsten en vergaderingen  
De informatiebijeenkomsten en vergaderingen worden (kort) geëvalueerd. 
 
4. Raadsvoorstel selectiecommissie accountancydiensten 2017 t/m 2021 (RVO16.0019) 
Met de afwikkeling van het boekjaar 2016 (in juni 2017) loopt de overeenkomst met Ernst & Young  
inzake de levering van accountancydiensten af. Voor het aangaan van een nieuw contract voor 
accountancydiensten dient er opnieuw aanbesteed te worden. Aangezien de raad een contractperiode 
van 5 jaar voorstaat, worden de accountancydiensten Europees aanbesteed. De selectiecommissie 
bereidt de aanbestedingsprocedure voor en doet een voordracht tot benoeming van een accountant 
voor de boekjaren 2017 t/m 2021.  
 
Het presidium wordt voorgesteld het raadsvoorstel- en besluit door te geleiden voor behandeling in 
commissie en raad. 
 
5. Behandeling Kadernota 2017-2020: spoorboekje (IR16.0046) 
Het presidium heeft 12 oktober 2015 ingestemd met het traject van behandeling van de planning en 
control documenten 2016. In de bij deze agenda opgenomen memo treft u het spoorboekje aan voor 
de behandeling van de Kadernota 2017-2020.  
 
Het presidium wordt voorgesteld het spoorboekje behandeling Kadernota 2017- 2020 vast te stellen. 
 
6. Vaststellen bestuurlijke termijnkalender 
De raad heeft op 16 november 2015, in het kader van de nieuwe werkwijze van raad en commissies, 
besloten het presidium te belasten met 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 deze 
vergadering.  
 
Het presidium wordt voorgesteld:  
1. aan te geven welke concrete onderwerpen, in aanvulling op de bestuurlijke termijnplanning,  

in de planning op te nemen en/of in meerdere fases (beeldvormend, oordeelsvormend) te 
behandelen;  

2. de bestuurlijke planning, d.d.14 april 2016, vast te stellen. 
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7. Vaststellen eindverantwoordingen fractievergoedingen 2015 
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 fracties van GroenLinks, Stadspartij Den Helder, PvdA, VVD, CDA, 
Vrije Socialisten en Fractie Vermooten liggen met de bijbehorende conceptbrieven en de vastgestelde 
bedragen ter inzage in de leeskamer.  
Van de fracties van D66 en ChristenUnie zijn de eindverantwoordingen ontvangen, maar nog niet 
beoordeeld.  
 
Van de fracties van Behoorlijk Bestuur en Beter voor Den Helder zijn tot op heden geen 
eindverantwoordingen over 2015 ontvangen.  
 
Het presidium wordt: 
1. in de gelegenheid gesteld eventuele vragen te stellen dan wel op -of aanmerkingen te maken 

over de in concept vastgestelde eindverantwoordingen; 
2. de concept eindverantwoordingen vast te stellen.  
 
8. Doelstellingen gemeenteraadsverkiezingen 2018 (IR16.0045) 
Volgend jaar start de griffie weer volop met de voorbereidingen van de gemeenteraadsverkiezingen in 
2018. Als basis voor een te schrijven verkiezingscommunicatieplan is het belangrijk helder te krijgen 
wat uw wensen zijn met betrekking tot deze verkiezingen. Daartoe is per e-mail een 
inventarisatieronde gemaakt. Gezien het beperkte aantal reacties wordt dit verzoek nogmaals in het 
presidium aan de orde gesteld. 
 
Het presidium wordt voorgesteld een concrete doelstelling uit bovenstaande suggesties of een andere 
doelstelling te kiezen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.  
 
9. Concept-jaarverslag raadsgriffie 2015 
Bij deze agenda is in concept het jaarverslag van de griffie als bijlage opgenomen. Het presidium 
wordt in de gelegenheid gesteld eventuele suggesties, op- en aanmerkingen e.d. in te brengen, 
waarna het jaarverslag 2015 definitief kan worden gemaakt.  
 
Het presidium wordt verzocht in te stemmen met het concept-jaarverslag raadsgriffie 2015. 
 
10. Vaststelling besluitenlijst Presidium 8 februari 2015 (BSL16.0006) 
De openbare besluitenlijst van de vergadering van 8 februari 2016 is als bijlage bij deze agenda 
opgenomen.  
 
11. Rondvraag 
 
 
 
 
Ter kennisname en informatie: 
- Eerstvolgende vergadering: 6 juni 2016.  


