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AGENDA 
voor de vergadering van het RAADSPRESIDIUM 
06 december 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 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: 1 december 2011. 
 
 

AGENDAPUNTEN 
 
 
1.  Opening en mededelingen  
 

• Inventarisatie behoefte cursussen/trainingen voor de raad in 2012 (verzoek van 11 november 
jl., bijlage). 

• Oriënterend onderzoek naar integreren rekenkamercommissies Den Helder, Texel en 
Hollands Kroon.  

 
2.  Bijzonderheden voor december/januari 
 

1. 19 december: laatste raadsvergadering (reces t/m 6 januari 2012),  
2. 20 december: werkbezoek Marinebedrijf en eindejaarsbijeenkomst (vanaf 14.00 uur);  
3. 2 januari 2012: nieuwjaarsreceptie gemeentebestuur (vanaf 19.00 uur, Kampanje); 
4. 9 januari 2012: start commissievergaderingen.  

 
3.  Evaluatie voorgaande raadsvergaderingen en voorbespreken raadsvergadering 6 

december 2011 
 
De raadsvergaderingen 7 en 21 november 2011 worden (kort) geëvalueerd Voor de vergadering van 6 
december 2011 kunnen eventuele aandachtspunten en bijzonderheden samen met de voorzitter kort 
worden doorgenomen (bij dit agendapunt zijn geen stukken opgenomen).  
 
4. Invulling vacature lid rekenkamercommissie 
 
Tijdens de raadsvergadering van 31 oktober jl. is een nieuw intern lid voor de rekenkamercommissie 
niet benoemd vanwege het ontbreken van kandidaten. De voorzitter heeft daarbij aangegeven in het 
presidium aan de orde te stellen op welke wijze invulling kan worden gegeven aan deze vacature. 
Tijdens de vergadering van het presidium van 7 november jl. is dit punt niet behandeld. Ondertussen 
is een brief van de voorzitter van de rekenkamercommissie ontvangen, waarin zij aangeeft graag te 
worden geïnformeerd over de stand van zaken ten aanzien van de vacaturevervulling en wijst daarbij 
voorts op gevolgen. De brief van de voorzitter van de rekenkamercommissie treft u bij deze agenda 
als bijlage aan (kenmerk: AU11.16852). Voorts is het raadsvoorstel (RVO11.0207) bij deze agenda 
opgenomen.  
 
Het presidium wordt verzocht zich over de invulling van de vacature uit te spreken.  
 
5.  Voorstel gebruik tablets en werkplekomgeving voor raadsleden 
 
In de vergadering van het presidium van 16 mei 2011 is de bespreeknotitie ‘Inzet i-pads/tablets voor 
raadsleden’ (IR11.0106) aan de orde geweest. Besloten is deze notitie aan te houden tot de 
vergadering in september. Tijdens de vergadering van 10 oktober 2010 is een presentatie gehouden 
over het gebruik van tablets en het creëren van een werkplekomgeving voor raadsleden. 
 
Bij deze agenda is een gewijzigde notitie opgenomen, waarin de laatste stand van zaken over het 
werken met tablets is verwerkt en keuzemogelijkheden zijn opgenomen. 
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Het presidium wordt voorgesteld: 

1. in te stemmen met optie 2a uit de memo (test/gebruikersgroep bestaande uit 1 per fractie, ICT 
en griffie) gedurende de rest van de raadstermijn, en 

2. de griffie opdracht te geven voor de verdere uitwerking. 
 
6.  Data planning en controlcyclus 2012 
 
In de bij deze agenda gevoegde conceptbrief (kenmerk: AU11.15240) treft u een detailplanning aan 
voor de verschillende P&C documenten (jaarrekening, kadernota, tussenrapportages en begroting) in 
2012.  
 
Het presidium wordt verzocht in te stemmen met de bovengenoemde detailplanning, de daarbij 
voorgestelde behandelwijzen en als gevolg daarvan met het gewijzigde vergaderschema 2012 (versie 
december 2012).  
 
7. Memo portrettengalerij 
 
In het jaarplan 2011 van de raadsgriffie is afgesproken dat dit jaar een portrettengalerij zal worden 
gerealiseerd. In de bij deze agenda opgenomen memo (kenmerk: IR11.0333) wordt hier nader op in 
gegaan.  
 
Het presidium wordt verzocht in te stemmen met de uitwerking van de portrettengalerij (kenmerk: 
IR11.03334) overeenkomstig de overgelegde memo.  
 
8. Vaststelling besluitenlijst Presidium 7 november 2011. 
 
De besluitenlijst van de vergadering van 7 november 2011 is als bijlage bij deze agenda opgenomen.  
 
9. Rondvraag.  
 
 
Ter kennisname en informatie: 
 

- Eerstvolgende vergadering: 30 januari 2012.  


