AGENDA
voor de vergadering van het RAADSPRESIDIUM
31 augustus 2009 om 17.00 uur (tot uiterlijk 18.30 uur) in de trouwzaal, gemeentehuis.
(voor broodjes wordt gezorgd)
Aan:

de heer C.J. Vriesman (voorzitter) en de fractievoorzitters T. Rijnten, B. Reiff, W.G.M.E.
Turnhout-van den Bosch, P. Bakker, P.N. Bruin, T. Biersteker-Giljou, R. Post, J.K. Visser, J.
Wijker, N. Dol-Cremers, R.T.G. Prins, J.C. van Dongen.
Raadsgriffier: M. Huisman, tel: 67 81 01, mehuisman@denhelder.nl
Kopie: gemeentesecretaris, mevr. H. Raasing
Verzenddatum: 26 augustus 2009

AGENDAPUNTEN
1. Opening en mededelingen
•
•

Subsidieregeling scholing en vorming (kandidaat) gemeenteraadsleden (zie brief Minister van
8 juni 2009).
Orde van de vergadering (mondelinge toelichting van de voorzitter).

2. Bijzonderheden voor september 2009
-

wijkbezoek De Schooten (23 september 2009);

3. Proces voortgang discussie bestuurlijke toekomst Kop van Noord-Holland
Eind augustus is bestuurlijk overleg gepland tussen de gemeenten Zijpe, Harenkarspel en Schagen
alsmede tussen de gemeenten Wieringen, Wieringenmeer, Anna Paulowna en Niedorp (regiegroep
WM-AP-N). Voorts heeft de gemeenteraad op 1 juli jl. een raadsbesluit genomen die op de
bestuurlijke toekomst betrekking had.
De voorzitter en griffier geven een mondelinge toelichting.
4. Evaluatie behandeling Kadernota en jaarrekening
Eind juni heeft de behandeling van de kadernota plaatsgevonden. Direct daarna is de mening van
raad en college van b&w gevraagd (al dan niet aangevuld met suggesties) voor de evaluatie van deze
behandeling na het zomerreces. Het college van b&w heeft een gezamenlijke reactie met directie en
mo overlegd. In de bij deze agenda als bijlage opgenomen memo treft u de evaluatie aan voorzien
van een aantal opmerkingen c.q. voorstellen.
Het presidium wordt voorgesteld de bevindingen van de auditcommissie t.a.v. jaarrekening/verslag
2008 samen met de tijdens uw vergadering geformuleerde opmerkingen c.q. voorstellen over de
behandeling van de Kadernota schriftelijk onder de aandacht van het college te brengen (en i.a.a. de
raads- en commissieleden).
5. Voorstel inzake behandeling begroting 2010-2013.
Voor de behandeling van de programmabegroting 2010 is nog een aantal data onbekend. Dit betreft
de onderdelen ‘technische toelichting’ en ‘schriftelijke vragenronde’. De volgende data zijn al eerder
vastgelegd, te weten:
dinsdag 29 september
(uiterlijk) vrijdag 2 oktober

vaststelling programmabegroting 2010 door college van B&W
verspreiding programmabegroting 2010 naar raad (en cie.leden)

woensdag 28 oktober
woensdag 4 november

raadsbrede commissiebehandeling.
vaststelling in raad. Vanaf 19.30 tot 23.00 uur raadsvergadering met
als enig agendapunt het vaststellen van de begroting 2010-2013
(zonder algemene beschouwingen).
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Voorgesteld wordt de volgende data vast te leggen:
maandag 12 oktober
technische toelichting raad en commissieleden.
woensdag 14 oktober
voor 08:00 uur indienen schriftelijke vragen (bij griffie).
dinsdag 20 oktober
woensdag 21 oktober

vaststelling beantwoording schriftelijke vragen door college van B&W
verspreiding beantwoording college b&w naar raad

Over de technische toelichting verzoek ik u aan te geven op welke wijze die vormgegeven dient te
worden.
Het presidium wordt gevraagd in te stemmen met voorgaande nieuwe data die betrekking hebben op
de technische toelichting en de indiening en beantwoording van schriftelijke vragen.
6. Voorstel werkbezoek raad
In het jaarplan is opgenomen dat, ter verbreding en uitwisseling van kennis op een bepaald
onderwerp/thema, een uitwisseling met een andere gemeente zijn meerwaarde kan hebben. Dit kan
overigens ook breder zijn, bijvoorbeeld met het bedrijfsleven.
Het presidium wordt verzocht suggesties in te brengen, waarna een keuze kan worden bepaald en
logistieke zake kortgesloten (wat, waar en wanneer).
7. Vaststelling besluitenlijsten Presidium 8 en 15 juni 2009
De besluitenlijsten van de vergadering van 8 en 15 juni 2009 zijn als bijlage bij deze agenda
opgenomen.
8. Rondvraag
Ter kennisname en informatie:
- Eerstvolgende vergadering presidium: 28 september 2009
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