
AGENDA 
voor de vergadering van het RAADSPRESIDIUM 
30 januari 2012 om 18.00 uur (tot uiterlijk 18.45 uur) in de trouwzaal, gemeentehuis. 
Voor een broodmaaltijd wordt gezorgd 
 
Aan:   de heer K.F. Schuiling (voorzitter) en de fractievoorzitters B.J. Reiff, T. Rijnten,  

P. Bakker, L. Kuipers, T. Biersteker-Giljou, S. Dekker, W. Burggraaff, D.R. Pastoor,  
N. Dol-Cremers, R.T.G. Prins. 

Raadsgriffier:  M. Huisman, tel: 67 81 01, m.e.huisman@denhelder.nl 
Kopie:   gem.secr. H. Raasing.  
Verzenddatum: 26 januari 2012. 
 
 

AGENDAPUNTEN 
 
 
1.  Opening en mededelingen.  
 

• Regionale bijeenkomst gebiedsagenda Kop van Noord-Holland:17 februari 2012 
(AU12.00380). 

• Indienen eindverantwoording fractievergoeding 2011 voor 1 maart 2012. 
• Werkbezoek haven Rotterdam: zaterdag 28 april 2012 (voorlopige datum).  

 
2.  Bijzonderheden voor februari/maart. 
 

1. Gast van de raad: 13 februari 2012. 
2. Opening portrettengalerij: 13 februari 2012, voorafgaand aan de raadsvergadering.  
3. Voorjaarsreces: 27 februari t/m 2 maart. 

 
3.  Evaluatie voorgaande raadsvergaderingen en voorbespreken raadsvergadering 30 januari 

2012. 
 
De raadsvergadering van 19 december 2011 wordt (kort) geëvalueerd. Voor de vergadering van 30 
januari 2012 kunnen eventuele aandachtspunten en bijzonderheden samen met de voorzitter kort 
worden doorgenomen (bij dit agendapunt zijn geen stukken opgenomen).  
 
4. Invulling vacature lid rekenkamercommissie. 
 
Vanwege het verzoek tot ontslag van mevrouw Dekker als lid van de rekenkamercommissie (zal 
worden behandeld tijdens de raadsvergadering van 30 januari) ontstaat een vacature voor een nieuw 
intern lid voor de rekenkamercommissie. Inmiddels is naar aanleiding van dit verzoek een brief 
ontvangen van de voorzitter van de rekenkamercommissie (kenmerk: AU12.00730), waarin wordt 
voorgesteld geen nieuw intern lid te benoemen en ook geen nieuw extern lid te benoemen wanneer 
deze in november 2012 afscheid neemt. Tijdens het presidium wordt besproken op welke wijze 
invulling kan worden gegeven aan deze vacature.  
 
Het presidium wordt verzocht zich over de invulling van de vacature uit te spreken.  
 
5.  Voorstel opstellen informatieprotocol verbonden partijen. 
 
Op 17 januari 2012 heeft Ernst & Young een informatiebijeenkomst gehouden over het monitoren van 
risico’s en de financiële consequenties van Zeestad. Aan de hand van een presentatie is inzicht 
gegeven in de formele informatiestructuren over verbonden partijen in het algemeen en Zeestad in het 
bijzonder. 
 
Tijdens deze informatiebijeenkomst is door meerdere raads- en commissieleden naar voren gebracht 
dat de informatie die wordt verstrekt in de reguliere planning & control instrumenten 
(programmabegroting, tussenrapportage en programmarekening) en in de halfjaarrapportages van het 
college/Zeestad maar ten dele voorziet in de informatiebehoefte. In de bij deze agenda opgenomen 
memo (IR12.0040) wordt hier nader op ingegaan en een voorstel gedaan.  
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Het presidium wordt voorgesteld de griffier opdracht te geven een advies op te stellen over: 

1.  de suggesties die door de accountant zijn gedaan over het monitoren van risico’s en de 
financiële consequenties van de verbonden partij Zeestad; 

2.  het opstellen van een geactualiseerd concept-informatieprotocol. 
 
6. Voorstel Invoering i-Pads (danwel andere tablet PC) voor raadsleden. 
 
In de vergadering van het presidium van 6 december is de bespreeknotitie ‘Inzet i-pads/tablets voor 
raadsleden’ wederom aan de orde geweest. Daarbij zijn een aantal opties voorgelegd. Het presidium 
heeft bij deze gelegenheid niet tot een besluit kunnen komen over de invoering van de tablets. Een 
nieuw voorstel treft u in de bij deze agenda opgenomen memo (IR12.0041) aan.  
 
Het presidium wordt voorgesteld:  

1.  vooralsnog niet tot aanschaf over te gaan van tablets en te wachten tot de volgende 
raadstermijn; 

2.  de griffier op te dragen eind 2013 een nieuw voorstel aan te bieden, waarbij wordt uitgegaan 
van de vervanging van notebooks door tablets.  

 
7.  Voorstel wijkbezoek. 
 

 In afwachting van het antwoord van het college van b&w over het advies voor het gezamenlijke 
bezoek, heeft het wijkbezoek van 2011 niet plaatsgevonden. Omdat blijkt dat synchronisatie met de 
ambtelijke organisatie niet gerealiseerd kan worden, wordt voorgesteld het wijkbezoek in 2012 in 
ongewijzigde oorspronkelijke vorm voort te zetten. In de bij deze agenda opgenomen memo 
(IR12.0044) wordt hier nader op ingegaan en een voorstel gedaan.  
 
Het presidium wordt voorgesteld op 13 september 2012 de ‘Stad binnen de linie’ als raad te bezoeken 
met als thema ‘Schoon, heel en veilig: 
 
8.  Evaluatie Gast van de raad.  
 
Op 15 mei 2011 heeft, via een memo, een terugkoppeling plaatsgevonden aan het presidium over 
‘Gast van de Raad’. In de bij deze agenda opgenomen memo (IR12.0042) zijn aanbevelingen 
opgenomen om de continuïteit in de aanmeldingen te bewerkstelligen.  
 
Het presidium wordt voorgesteld in te stemmen met de in de memo opgenomen aanbevelingen en 
deze onder de aandacht te brengen van de overige raadsleden. 
 
9.  Evaluatie ‘Over de kook’. 
 
Er heeft tot op heden geen evaluatie plaatsgevonden na de projecten van ‘Over de kook’. Om 
continuïteit in de aanmeldingen te bewerkstelligen wordt in de bij deze agenda opgenomen memo 
(IR12.0043) voorgesteld het accent te verleggen naar een actieve benadering.  
 
Het presidium wordt voorgesteld in te stemmen met de in de memo opgenomen aanbevelingen en 
deze onder de aandacht te brengen van de overige raadsleden. 
 
10.  Concept-Jaarplan raadsgriffie 2012. 
 
Voor 2012 is door de raadsgriffie een jaarplan opgesteld, dat in concept bij deze agenda als bijlage is 
opgenomen (IR12.0048). Het presidium wordt in de gelegenheid gesteld eventuele suggesties, op- en 
aanmerkingen, e.d. in te brengen, waarna het jaarplan 2012 definitief kan worden gemaakt.  
 
Het presidium wordt voorgesteld met het concept-Jaarplan raadsgriffie 2012 in te stemmen.  
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11. Voorstel informeel overleg Presidium - College 
 
In het coalitieprogramma 2011-2014, het collegeprogramma 2011-2014 en het griffie jaarplan 2012 is 
opgenomen dat met ingang van 2012 tweemaal per jaar een informeel overleg tussen het college en 
het presidium plaatsvindt. In de bij deze agenda opgenomen memo (IR12.0046) wordt hier ter 
voorbereiding op het eerste overleg nader ingegaan. 
 
Het presidium wordt gevraagd de in de memo opgenomen punten te bespreken en daar waar nodig 
keuzes te maken. 
 
12. Aanlevering stukken presidium. 
 
De werkgeverscommissie heeft de griffier verzocht een notitie voor de vergadering van het presidium 
over het aanleveren van voorstellen vanuit griffie aan presidium en daarbij voorts de functie van het 
presidium te betrekken. In de bij deze agenda opgenomen memo (IR12.0046) wordt hier nader op 
ingegaan.  
 
Het presidium wordt voorgesteld de ambtelijke stukken na behandeling van het presidium openbaar te 
maken.  
 
13. Vaststelling besluitenlijsten Presidium 6 december 2011. 
De openbare besluitenlijst van de vergadering van 6 december 2011 (RC.0479) is als bijlage bij deze 
agenda opgenomen. De besloten besluitenlijst van de vergadering van 6 december 2011 (kenmerk: 
n.t.b.) ligt ter inzage bij de griffier.  
 
14.  Rondvraag.  
 
 
Ter kennisname en informatie: 
 

- Eerstvolgende vergadering: 5 maart 2012.  
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