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AGENDA 
voor de vergadering van het RAADSPRESIDIUM  
op 24 juni 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, S. Hamerslag, H.M. Krul,  
N. List, H.S. Mosk. 

Afwezig: K. van Driesten  
Raadsgriffier:  M. Huisman, tel: 67 81 01, m.e.huisman@denhelder.nl 
Kopie:   Gemeentesecretaris.  
Verzenddatum: 20 juni 2019. 

 
 

AGENDAPUNTEN 
 
 
1.  Opening en mededelingen 

 Stand van zaken rondje fracties door driehoek. 

 Stand van zaken oplossing voor makkelijker inzien ingekomen stukken. 

 Uitgifte van Ipads (bruikleenovereenkomst).  
 

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

 Persbijeenkomst algemene beschouwingen Kadernota: 27 juni (opzet is vorige week 
rondgestuurd).   

 Zomerreces: 15 juli t/m 23 augustus.  

 Landelijke Democratiefestival (Nijmegen): 30 en 31 augustus (gratis toegankelijk voor een 
ieder), zie voor nadere informatie www.democratiefestival.nu. Voor vervoer kan worden 
gezorgd, evt. samen met de andere deelnemers van de gemeenten uit de Noordkop.   

 Ambtsbezoek commissaris van de Koning: 26 september, 13.00 – 17.00 uur (zie ook 
agendapunt 5). 

 
4.  Evaluatie raadsvergaderingen en voorbespreken raadsvergadering  

De raadsvergaderingen van 6 en 27 mei worden (kort) geëvalueerd. Daarnaast wordt de 
raadsvergadering van 24 juni voorbesproken.  

 
5. Programma werkbezoek commissaris van de Koning  
De commissaris van de Koning is voornemens op 26 september 2019 van 13.00 tot 17.00 uur een 
ambtsbezoek aan onze gemeente te brengen. Daarbij is onder meer een ontmoeting met de 
(voltallige) gemeenteraad opgenomen. De volgende inhoudelijke thema’s kunnen hierbij (suggesties 
van de provincie) worden besproken: 

 De democratische controle op samenwerkingsverbanden (eventueel in verband zien met regionale 
opschaling). 

 Burgerparticipatie. 

 Integriteit. 
Aangegeven is dat vanuit de raad uiteraard ook eigen onderwerpen kunnen worden ingebracht. 
 
Het presidium wordt voorgesteld te bespreken welke onderwerpen in te brengen.  
 
6. Politieke inwonersmarkt (IR19.0151) 

In het kader van een grotere betrokkenheid van de inwoners van Den Helder bij de gemeentepolitiek 

is in het Jaarplan 2019 een nieuw raadscommunicatie-instrument geïntroduceerd, namelijk een 

politieke inwonersmarkt. Met het organiseren van een politieke inwonersmarkt biedt de gemeenteraad 

een podium om de kennis en invloed van de Helderse inwoners beter te benutten. In de bij deze 

agenda opgenomen memo wordt hier nader op ingegaan.  
 

Het presidium wordt voorgesteld in aanloop naar de begroting 2020, in september 2019, een politieke 

inwonersmarkt te houden.  
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7. Verordening fractieondersteuning 2019 (RVO19.0074, RB19.0065, IR19.0148, IR19.0149, 
IR19.0153) 

In de Gemeentewet is vastgelegd dat de raadsfracties het recht hebben op ambtelijke bijstand en 
fractieondersteuning. Hiervoor dient de raad een verordening vast te stellen. De nu voorgestelde 
verordening vervangt de huidige uit 2007 daterende verordening.  
 
Het presidium wordt voorgesteld het concept-raadsvoorstel door te geleiden naar de commissie.  
 
8. 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 fracties van GroenLinks en PvdA alsmede de 
bijbehorende conceptbrieven met de vastgestelde bedragen liggen ter inzage bij de Griffie.  
De eindverantwoordingen van de Seniorenpartij en het CDA zijn wel ontvangen, maar nog niet 
definitief beoordeeld. 
 
Het presidium wordt in de gelegenheid gesteld eventuele vragen te stellen dan wel op -of 
aanmerkingen te maken, waarna vaststelling van de bedragen naar aanleiding van de 
eindverantwoordingen volgt.  
 
9. Vaststellen bestuurlijke termijnkalender 

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.  
 

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 vast te stellen. 
 
10. Overzicht stand van zaken afhandeling schriftelijke vragen, moties en toezeggingen 

(IR19.0152)  
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.  
 
11. Vaststelling openbare besluitenlijst Presidium 6 mei 2019 (BSL19.0035) 
De openbare besluitenlijst van de vergadering van 6 mei 2019 is als bijlage bij deze agenda  
opgenomen.  
 
12. Rondvraag 
 
 
 
Ter kennisname en informatie: 
- Eerstvolgende vergadering: 16 september 2019. 

 
Overig geplande vergaderingen Presidium: 25 november 2019.  


