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AGENDA 
voor de vergadering van het RAADSPRESIDIUM 
29 september 2014 om 18.00 uur (tot uiterlijk 18.45 uur) in de b&w kamer, gemeentehuis. 
Voor een broodmaaltijd wordt gezorgd. 

 

Aan:  K.F. Schuiling (voorzitter) en de fractievoorzitters P.R. Reenders, B.O.B. Haitsma,  
L. Kuipers, E.M. Krijns, F.F. van der Paard, R. Post, T. Biersteker-Giljou, 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: 25 september 2014. 

 
 

AGENDAPUNTEN 
 
 
1.  Opening en mededelingen 
  Bestuurlijke uitwisseling gemeente Kop van NH: 10 oktober.  Herfstreces: 13 t/m 17 oktober.  Gast van de Raad: 20 oktober.  Bijeenkomst nieuwe raadsleden: 13 november.   Uitvoering motie raadspen: zie e-mail van 17 september jl. 
 
2.  Bijzonderheden voor oktober/november 
  Begrotingsbehandeling: detailplanning bijgevoegd.  
 
3.  Evaluatie voorgaande raadsvergadering en bespreken raadsvergadering 29 september 2014 
 
De vergadering van 1 september wordt (kort) geëvalueerd. Voor de vergadering van 29 september 
2014 kunnen eventuele aandachtspunten en bijzonderheden samen met de voorzitter kort worden 
doorgenomen.  
 
4. Opleiding en training. 
 
Door de gemeente Hollands Kroon is het initiatief genomen om een raadsacademie voor raadsleden 
te ontwikkelen. Het betreft een pilot van een jaar die voor ons en andere gemeenten in de regio een 
kans biedt om hierbij aan te sluiten. Het presidium is hierover in de vergadering van 16 juni jl. 
geïnformeerd en is in principe bereidheid uitgesproken deel te nemen aan de raadsacademie voor 
raadsleden. Bijgaand treft u het uitgewerkte voorstel aan. De gemeente Hollands Kroon licht het 
voorstel ter vergadering toe aan de hand van een presentatie.  

 

Het presidium wordt voorgesteld: 

1. kennis te nemen van het voorstel tot deelname aan de raadsacademie inclusief de daarbij 

behorende memo en presentatie. 

2. op 3 november 2014 in het presidium een definitief besluit te nemen over de deelname aan de pilot 

raadsacademie voor de duur van één jaar. 
 
5.   Uitwerking Hoofdstuk 3 coalitieakkoord. 
 
In Hoofdstuk 3 van het coalitieakkoord 2014-2018 is een aantal punten opgenomen die de werkwijze 
van de raad raakt. In de bij deze agenda opgenomen memo treft u daar een selectie van aan.  
 
Het presidium wordt voorgesteld: 
1. in te stemmen met de in de memo onder 1 t/m 4 opgenomen adviezen; 
2. over punt 5 van de memo een mening te vormen en vervolgens de griffier op te dragen dit punt 

verder uit te werken.  
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6.  Vaststelling eindverantwoording fractievergoeding 2013 
 
Elke fractie dient binnen twee maanden na het einde van het kalenderjaar (voor 1 maart) via het 
presidium bij de raad verantwoording af te leggen over de besteding van de financiële bijdrage voor 
fractieondersteuning. Van de fractie van de Stadspartij Den Helder is de eindverantwoording inmiddels 
beoordeeld. De bijbehorende conceptbrief met de vastgestelde bedragen ligt ter inzage in de 
leeskamer.  
 
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 
eindverantwoording volgt.  
 
7. Concept vergaderschema 2015 raads- en commissievergaderingen (versie september 2014) 

en data detailplanning P&C cyclus 2015   
 
Bij deze agenda treft u het conceptvergaderschema voor 2015 aan (versie september 2015), inclusief 
een toelichting over bijzonderheden. Voorts treft u in de bij deze agenda gevoegde conceptbrief een 
detailplanning aan voor de verschillende P&C documenten (jaarrekening, kadernota, 
tussenrapportage en begroting) in 2015. De agendacommissie heeft in haar vergadering van 23 
september jl. met de onderhavige stukken kunnen instemmen.  
 
Het presidium wordt verzocht het voorgestelde vergaderschema 2015 (versie september 2015) en de 
in de P&C brief opgenomen detailplanning met de daarbij voorgestelde behandelwijzen vast te stellen.  
 
8.  Proces herzien Financiële verordening 
 

De VNG heeft in april 2014 een nieuwe modelverordening ex artikel 212 Gemeentewet, beter bekend 

als de ‘Financiële verordening’, beschikbaar gesteld. De vorige modelverordening van de VNG 
dateerde uit 2006 en is de basis geweest voor de geldende Helderse financiële verordening (voor het 

laatst gewijzigd vastgesteld op 13 december 2010).  In de bij deze agenda opgenomen memo treft u 

een voorstel aan ter vervanging van de huidige financiële verordening.  
 

Het presidium wordt voorgesteld in te stemmen met het proces ter voorbereiding van een 

geactualiseerde financiële verordening. 
 
9. Rondvraag 
 
 
Ter kennisname en informatie: 
 

- Eerstvolgende vergadering: 3 november 2014.  
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