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AGENDA 
voor de vergadering van het RAADSPRESIDIUM 
31 januari 2011 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 T. Rijnten, P. Bakker, L. 

Kuipers, T. Biersteker-Giljou, S. Dekker, M.L.F.M. Kolhorn-Blijleven, M.P.W. Kruijer, B. 
Reiff, N. Dol-Cremers, R.T.G. Prins. 

Raadsgriffier:  M. Huisman, tel: 67 81 01, mehuisman@denhelder.nl 
Kopie:   gemeentesecretaris, mevr. H. Raasing.  
Verzenddatum: 26 januari 2011. 
 
 

AGENDAPUNTEN 
 
 
1. Opening en mededelingen.  
 

• Indienen eindverantwoording fractievergoeding 2010 voor 1 maart 2011. 
• Raadsvoorstel inzake wijkbezoek Julianadorp. 

 
 
2. Bijzonderheden voor februari/maart. 
 
1. Gast van de raad: 14 februari 2011. 
2. Voorjaarsreces: 21 t/m 25 februari. 
 
 
3. Evaluatie voorgaande raadsvergaderingen en voorbespreken raadsvergadering 31 januari 
2010. 
 
De raadsvergaderingen van 13 december 2010 en 17 januari 2011 worden (kort) geëvalueerd. Voor 
de vergadering van 31 januari 2011 kunnen eventuele aandachtspunten en bijzonderheden samen 
met de voorzitter kort worden doorgenomen (bij dit agendapunt zijn geen stukken opgenomen).  
 
 
4. Memo inzake afhandeling burgerinitiatief Californiëstraat. 
 
Tijdens de vergadering van 13 december jl. heeft de gemeenteraad besloten het voorstel over het 
burgerinitiatief, inhoudende een alternatief bouwplan voor de Californiëstraat, te verwerpen. Door dit 
voorstel te verwerpen heeft de gemeenteraad geen expliciet besluit genomen over dit burgerinitiatief. 
In de bij deze agenda opgenomen memo wordt hier nader op ingegaan.  
 
Het presidium wordt voorgesteld de voorzitter van de raad te verzoeken voor de eerstvolgende 
raadsvergadering opnieuw het voorstel over het burgerinitiatief, inhoudende een alternatief bouwplan 
voor de Californiëstraat, te agenderen, zodat de gemeenteraad alsnog expliciet kan besluiten over de 
geldigheid.  
 
 
5. Behandeling Kadernota/begroting 2011.  
 
Tijdens de vorige vergadering van het presidium is een notitie van de fracties van VVD, Trots, D66 en 
CDA aan de orde geweest over de wijze van behandeling van de begroting (en Kadernota). Deze 
notitie treft u bij deze agenda aan. Daarbij is afgesproken dat in januari 2011 een voorstel over de 
invulling van de begroting en de kadernota via de agendacommissie aan het presidium wordt 
voorgelegd. Het betreffende voorstel treft u bij deze agenda. Een reactie van het college van b&w is 
toegezegd, echter nog niet ontvangen op het moment van het verspreiden van deze agenda.  
 
Het presidium wordt verzocht in te stemmen met het voorstel van de agendacommissie. 
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6. Verordening rekenkamercommissie 2011. 
 
In het bij deze agenda gevoegde concept raadsvoorstel- en besluit treft u een nieuwe Verordening op 
de rekenkamercommissie 2011 aan die de Verordening op de rekenkamercommissie 2005 
(vastgesteld op 30 maart 2005, gewijzigd op 15 december 2008) vervangt. Deze verordening betreft 
een geactualiseerde versie, waarin met betrekking tot de werkwijze een aantal artikelen zijn gewijzigd 
en teksten geactualiseerd.  
 
Het presidium wordt gevraagd of het bijgevoegde concept raadsvoorstel- en besluit namens het 
presidium kan worden doorgeleid naar commissie en raad.  
 
 
7. Concept-Jaarplan raadsgriffie 2011. 
 
Voor 2011 is door de raadsgriffie een jaarplan opgesteld, dat in concept bij deze agenda als bijlage is 
opgenomen. Het presidium wordt in de gelegenheid gesteld eventuele suggesties, op- en 
aanmerkingen, e.d. in te brengen, waarna het jaarplan 2011 definitief kan worden gemaakt.  
 
Het presidium wordt verzocht met het concept-Jaarplan raadsgriffie 2011 in te stemmen.  
 
 
8. Vaststelling besluitenlijst Presidium 13 december 2010. 
De besluitenlijst van de vergadering van 13 december 2010 is als bijlage bij deze agenda opgenomen.  
 
 
9. Rondvraag.  
 
 
Ter kennisname en informatie: 
 

- Eerstvolgende vergadering: 7 maart 2011.  
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