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AGENDA (RC.0519) 
voor de vergadering van het RAADSPRESIDIUM op 13 juni 2016 om 18.00 uur in de trouwzaal 
van het gemeentehuis. 
Voor een broodmaaltijd wordt gezorgd. 
 
Aan:  K.F. Schuiling (voorzitter) en de fractievoorzitters P.R. Reenders, J. Klopstra,  

J.P. Verhoef (vervanger H.C. Baanstra), R. Slort, P. de Vrij, R. Post, T. Biersteker-
Giljou, G. Assorgia, N. Dol-Cremers, M.C. Wouters, M. Vermooten, K. van Driesten. 

Afwezig: H.C. Baanstra 
Raadsgriffier:  M. Huisman, tel: 67 81 01, m.e.huisman@denhelder.nl 
Kopie:   gemeentesecretaris 
Verzenddatum: 9 juni 2016. 
 
 

AGENDAPUNTEN 
 
 
1.  Opening en mededelingen 

 Raadsvergadering 4 juli 2016 vervalt. In plaats daarvan vergadert de commissie B&M op 4 juli 
2016 over de jaarrekening 2015.  

 Raadsvergadering op 11 juli 2016 (laatste voor het zomerreces) begint (eerder) om 15.00 uur 
(onder voorbehoud), aansluitend afsluiting parlementaire jaar met barbecue (uitnodiging 
volgt).  

 Gehanteerde lijn vergoeding kosten informatieavonden: informatieavonden worden uit het 
raadsbudget bekostigd in geval die door het presidium zijn geïnitieerd. Voorbeelden hiervan 
zijn de bijeenkomsten over ‘Open data’ (29 maart), Leegstand binnenstad (17 mei) en de nog 
te houden avond met de wijkplatforms (27 juni). Kosten die een relatie hebben met een (nog in 
te dienen) (initiatief)voorstel dat in een voorbereidingsfase zit, komen ten laste van het 
fractiebudget van de indieners. Zodra de raad of het presidium een verdiepingsslag wenst 
over een voorstel of een onderwerp, kunnen de kosten ten laste van het raadsbudget worden 
gebracht.  

 Referendumverordening en belangen.  
 Plaatsvervangende leden regionale raadscommissie Noordkop.  
 

2.  Bijzonderheden voor juni/juli (zie ook de bestuurlijke kalender) 
 Behandeling Kadernota 2017-2020 op 15 en 22 juni 2016 (zie ook spoorboekje). 
 Informatieavond: 27 juni 2016 met wijkplatforms. 
 Wijkbezoek gemeentebestuur Julianadorp: 29 juni 2016 (uitnodiging volgt). 

 
3.  Evaluatie informatiebijeenkomsten en vergaderingen  
De informatiebijeenkomsten en vergaderingen worden (kort) geëvalueerd. 
 
4. Evaluatie werkconferentie april 2016 (IR16.0090) 
Op donderdag 21 en vrijdag 22 april 2016 heeft de jaarlijkse werkconferentie van de raad en het 
college van burgemeester en wethouders plaatsgevonden. Op 19 mei 2016 is de werkgroep 
bijeengekomen om de werkconferentie te evalueren. De insteek hiervan was om de leermomenten 
voor volgende edities te kunnen gebruiken. In de bij deze agenda opgenomen memo wordt hier nader 
op ingegaan.  
 
Het presidium wordt voorgesteld de evaluatie te bespreken en hierbij desgewenst de bevindingen van 
de werkgroep aan te vullen en/of deze van kanttekeningen te voorzien.  
 
5. Presentiegelden commissieleden (IR16.0091) 
Naar aanleiding van de bespreking van het concept jaarverslag 2015 van de griffie in het presidium 
van 18 april 2016 is een opmerking gemaakt over de hoogte van de presentiegelden. Onderzocht zou 
worden hoe de kosten met betrekking tot de presentiegelden beperkt kunnen worden. In de bij deze 
agenda opgenomen memo wordt hier nader op ingegaan. 
 
Het presidium wordt voorgesteld:  
1. de memo te bespreken;  
2. een voorkeur uit te spreken voor één van de varianten.  
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6. Memo afhandeling schriftelijke vragen en toezeggingen door het college (IR16.0092) 
De raad heeft de mogelijkheid schriftelijke vragen te stellen aan het college. Deze bevoegdheid vloeit 
voort uit artikel 155 van de gemeentewet en is verder uitgewerkt in artikel 36 van het reglement van 
orde. De heer Wouters (fractie van Behoorlijk Bestuur) heeft tijdens het vragenkwartier in de 
gemeenteraadsvergadering op 23 mei jl. vragen gesteld over de situatie. Daarbij is voorgesteld om in 
het vervolg de openstaande schriftelijke vragen als vast agendapunt in het presidium aan de orde te 
brengen. In de bij deze agenda opgenomen memo wordt hier nader op ingegaan. 
 
Het presidium wordt voorgesteld in iedere vergadering van het presidium een overzicht van het 
college van burgemeester en wethouders met de stand van zaken van openstaande schriftelijke 
vragen, nog niet afgehandelde moties en toezeggingen te bespreken. 
 
7. Vaststellen bestuurlijke termijnkalender 
De raad heeft op 16 november 2015, in het kader van de nieuwe werkwijze van raad en commissies, 
besloten het presidium te belasten met het vaststellen van de bestuurlijke termijnkalender 
(RB15.0104). Achterliggende gedachte hierbij is de raad meer invloed te geven op de bestuurlijke 
planning, die in de praktijk voornamelijk door het college van burgemeester en wethouders wordt 
gevuld. De bestuurlijke termijnplanning wordt om die reden ter vaststelling geagendeerd voor deze 
vergadering.  
 
Het presidium wordt voorgesteld:  
1. aan te geven welke concrete onderwerpen, in aanvulling op de bestuurlijke termijnplanning,  

in de planning op te nemen en/of in meerdere fases (beeldvormend, oordeelsvormend) te 
behandelen;  

2. de bestuurlijke planning, van 9 juni 2016, vast te stellen. 
 
8. Vaststellen eindverantwoordingen fractievergoedingen 2015 
Elke fractie dient binnen twee maanden na het einde van het kalenderjaar via het presidium bij de 
raad verantwoording af te leggen over de besteding van de financiële bijdrage voor 
fractieondersteuning. De eindverantwoordingen van de fracties van D66 en Behoorlijk Bestuur liggen 
met de bijbehorende conceptbrieven en de vastgestelde bedragen ter inzage in de leeskamer. De 
eindverantwoording van de fractie van de Christen Unie ligt eveneens ter inzage, met dien verstande 
dat de concept-eindverantwoording afgerond wordt na de standpuntbepaling in het presidium.   
 
Het presidium wordt: 
1. verzocht bij de eindverantwoording van de fractie van de Christen Unie een standpunt in te 

nemen voor wat betreft de kosten m.b.t. ‘Lief en leed’ en of deze ten laste van de 
fractievergoeding mogen worden gebracht; 

2. Voor het overige in de gelegenheid gesteld eventuele vragen te stellen dan wel op -of 
aanmerkingen te maken over de in concept vastgestelde eindverantwoordingen; 

3. voorgesteld de concept-eindverantwoordingen vervolgens vast te stellen.  
 
9. Vaststelling besluitenlijst Presidium 18 april 2015 (BSL16.0017) 
De openbare besluitenlijst van de vergadering van 18 april 2016 is als bijlage bij deze agenda 
opgenomen.  
 
10.  Rondvraag 
 
 
Ter kennisname en informatie: 
- Eerstvolgende vergadering: 5 september 2016.  


