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AGENDA 
voor de vergadering van het RAADSPRESIDIUM  
op 24 september 2018 om 18.00 uur in de trouwzaal, gemeentehuis Den Helder. 

 

Aan:  K.F. Schuiling (voorzitter) en de fractievoorzitters M. Anthonijsz-Keizer, G. Assorgia,  
P.T. Bais, M. Boessenkool, V.H. van den Born, J.P. van Donkelaar, K. van Driesten, 
H.M. Krul, H.S. Mosk, S. Wisgerhof, M.C. Wouters, G.K. Visser.  

Afwezig: --. 
Raadsgriffier:  M. Huisman, tel: 67 81 01, m.e.huisman@denhelder.nl 
Kopie:   Gemeentesecretaris.  
Verzenddatum: 20 september 2018. 

 
 

AGENDAPUNTEN 
 
 
1.  Opening en mededelingen  Stand van zaken informatievoorziening gemeenschappelijke regelingen: brief aan de leden DB, 

AB, directies gemeenschappelijke regelingen NHN van 23 juli jl. i.v.m. informatie over inhoud 
raadsbesluiten en voortvloeiende acties (zie bijlage IR18.0153).  Stand van zaken huisvesting raad (bestuurlijk domein).  Rondje fracties door driehoek (zie bijlagen IR18.0159).   Toegangspassen Verkeerstorenweg voor raads- en commissieleden.  Herzien indeling zitplaatsen raad: op grond van artikel 14 Reglement van orde voor de raad kan 
door de voorzitter van de raad, na overleg in het presidium, de indeling van de zitplaatsen in de 
raad herzien, indien daartoe aanleiding bestaat. Naar aanleiding van een verzoek van de VVD-
fractie en gezien de beoogde installatie van de nieuwe raadsleden is een nieuwe indeling 
gemaakt.  

 
2.  Bijzonderheden voor september t/m november (zie ook de bestuurlijke kalender)  Bestuurlijke uitwisseling met regiogemeenten op Texel: 28 september.   Herfstreces: 22 t/m 26 oktober.   Behandeling begroting: extra commissie BenM op 17 oktober, raadsbehandeling op 31 oktober 

(algemene beschouwingen) en 7 november (besluitvorming).   Gast van de Raad: 12 november gepland, maar hoe vorm te geven in tijdelijke 
huisvestingsituatie?  

 
3.  Evaluatie informatiebijeenkomsten/vergaderingen en voorbespreken raadsvergadering 

a.  Evaluatie raadsvergadering 
De raadsvergadering van 9 juli jl. wordt (kort) geëvalueerd.  
b. Voorbespreken raadsvergadering  
De raadsvergadering van 24 september 2018 wordt voorbesproken.  

 
4. Vergoeding externe in/formateurs  

In het proces van de college-/coalitievorming hebben de formerende partijen gebruik gemaakt van 

externe (in)formateurs. Dit is een gebruikelijke werkwijze, zowel in den lande als in onze gemeente. 

Een terugkerend vraagstuk hierbij is echter hoe dient te worden omgegaan met de hiervoor gemaakte 

kosten. In de bij deze agenda opgenomen memo (IR18.0160) wordt hier nader op ingegaan.  
 
Het presidium wordt voorgesteld toe te staan dat formerende partijen de kosten van de (in)formatie uit 
hun fractiebudget voldoen. 
 
5. Invulling werkconferentie gemeentebestuur 

Op 9 juli 2018 is de jaarlijkse werkconferentie van het gemeentebestuur besproken in het presidium. 

De werkconferentie die gepland stond voor 28 en 29 juni 2018 is wegens een sterk achterblijvende 

belangstelling gecanceld. Het presidium heeft - in tegenstelling tot de eerder gehouden evaluatie over 

vorm en inhoud van de werkconferentie - aangegeven meer te voelen voor een dagprogramma in 

plaats van een opzet over twee dagen. In de bij deze agenda opgenomen memo (IR18.0156) wordt 

hier nader op ingegaan.  
 
Het presidium wordt voorgesteld zich uit te spreken over de haalbaarheid van een eendaagse 
werkconferentie vóórdat de organisatie hiervan wordt opgepakt.  
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6. Inventarisatie onderwerpen informatieavonden 
In uw vergadering van het presidium van 5 maart jl. is voor het houden van informatieavonden een 
aantal werkafspraken afgesproken (zie bijlage IR18.0154). Daarbij is onder meer bepaald dat in het 
presidium twee keer per jaar wordt geïnventariseerd over welke onderwerpen een informatieavond 
gewenst is.  Het presidium bepaalt mede aan de hand van de ingediende verzoeken per 
informatieavond, uiterlijk twee maanden voor de betreffende datum, welk onderwerp op die avond 
wordt behandeld. Het presidium overweegt daarbij:  
- is een informatieavond de meest geschikte vorm? 
- wordt de behoefte aan dit onderwerp breed gedeeld? Er hoeft niet per se een meerderheid in het 

presidium te zijn, maar de behoefte moet in ieder geval door meerdere fracties worden gedeeld. 

- komt het onderwerp nog aan de orde in een commissie- en/of raadsvergadering? De planning van 
de informatieavond kan hierop worden afgestemd. 
 

De heer Houben heeft in reactie op een agenderingsverzoek van wethouder Duijnker voorgesteld een 
raadsinformatiebijeenkomst over duurzaamheid te houden. Wethouder Duijnker heeft aangegeven 
een raadsinformatiebijeenkomst over duurzaamheid niet nodig te vinden omdat de agenda voor 
energieneutraal Den Helder nog dit jaar in de vakcommissie wordt behandeld. 

 
Het presidium wordt voorgesteld:  
1. beargumenteerd aan te geven over welke specifieke onderwerpen een raadsinformatiebijeenkomst 

gewenst is; 
2. aan te geven of het onderzoek Duurzaamheid daar onderdeel van uitmaakt. 
 
7. Spoorboekje behandeling programmabegroting 2019 en de meerjarenraming 2020 - 2022 
In de bij deze agenda behorende bijlage treft u een voorstel aan inzake de (detail)behandeling van de 
programmabegroting 2019 en de meerjarenraming 2020 - 2022.  
 

Het presidium wordt voorgesteld het spoorboekje voor de behandeling van de  programmabegroting 

2019 en de meerjarenraming 2020 - 2022 (IR18.0155) vast te stellen. 
 
8. Begroting 2019, stadsprogramma en Kadernota 2020 
In de bij deze agenda opgenomen memo (IR18.0157) wordt nader ingegaan op het proces van 
begroting 2019, een stadsprogramma en de aanloop naar de Kadernota 2020. Dit voorstel was 
toegezegd tijdens de behandeling van de jaarrekening in de Auditcommissie.  
 
Het presidium wordt voorgesteld: 
1. kennis te nemen van de memo over het opstellen van een stadsprogramma voor de huidige 

bestuursperiode en het proces te voorbereiding op de Kadernota 2020-2023; 
2. in te stemmen met het voorgestelde proces ter voorbereiding op de Kadernota 2020-2023. 
 

9. Eindverantwoording fractievergoeding  
Tijdens de vorige vergadering van het Presidium is aangegeven dat de definitieve eindverantwoording 
van de VVD nog diende te worden afgerond. De eindverantwoording van de VVD en de bijbehorende 
conceptbrief met de vastgestelde bedragen liggen thans ter inzage bij de griffie. 
 
Het presidium wordt in de gelegenheid gesteld eventuele vragen te stellen dan wel op -of 
aanmerkingen te maken, waarna vaststelling van het bedrag naar aanleiding van de 
eindverantwoording volgt.  
 
10. Concept vergaderschema 2019 raads- en commissievergaderingen en P&C brief 2019 
Bij deze agenda treft u het conceptvergaderschema voor 2019 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 2019 (jaarrekening, kadernota, tussenrapportage en begroting).  
 
Het presidium wordt voorgesteld: 
1. het vergaderschema 2019 raads- en commissievergadering en  
2. de P&C brief 2019 (IR.18.0161/18.0162) vast te stellen.  
 
11. Overzicht stand van zaken afhandeling schriftelijke vragen, moties en toezeggingen 
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. 
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Het presidium wordt voorgesteld het overzicht ‘afhandeling schriftelijke vragen, moties en 
toezeggingen’ te bespreken.  
 
12. Vaststellen bestuurlijke termijnkalender 

De raad heeft in 2015 besloten uw 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 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, d.d. 20 september 2018, vast te stellen (IR18.0158). 

 
13. Vaststelling openbare besluitenlijst Presidium 9 juli 2018 
De openbare besluitenlijst van de vergadering van 9 juli 2018 is als bijlage (BSL18.0032) bij deze 
agenda opgenomen.  
 
14. Rondvraag 
 
 
 
 
 
Ter kennisname en informatie: 
- Verantwoording Veteranendag 2018 (ligt ter inzage bij de Griffie) 
- Eerstvolgende vergadering: 26 november 2018. 
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