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1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering.
Van de heer Visser is bericht van verhindering ontvangen.
De griffier stelt de indeling van de raadzaal in het gerenoveerde stadhuis ter sprake. Om mee te denken
over dit ontwerp kan iedere fractie één raadslid afvaardigen die meekijkt wat wenselijk is voor de indeling.
Hij verzoekt de fractievoorzitters de namen nog deze week door te geven.
2. Bijzonderheden voor januari t/m maart (zie ook de bestuurlijke kalender)
-

Informatiebijeenkomsten: 5 februari (commissie Ruimtelijke kwaliteit) en 5 maart (mensenhandel).
Introductiebijeenkomsten voor nieuwe raads- en commissieleden: 15 en 22 februari.
Voorjaarsreces: 26 februari t/m 2 maart.
Laatste reguliere raadsvergadering: 12 maart.
Gemeenteraadsverkiezingen: 21 maart.
Overleg gekozen lijsttrekkers: 26 maart om 19.30 uur.
Afscheid ‘oude’ raad en installatie ‘nieuwe raad: 28 en 29 maart.

De heer Reenders is bereid de begeleiding van de leerlingen van De Drietandschool bij Klas in de raad op
26 januari op zich te nemen.
3. Evaluatie voorgaande raadsvergaderingen en voorbespreken raadsvergadering 22 januari
Er zijn geen opmerkingen over de vergaderingen van 20 november en 11 december 2017.
De raadsvergadering van 22 januari wordt kort voorbesproken.
De voorzitter van de raad geeft aan dat hij hedenavond wordt vervangen door de heer Reenders. Hijzelf
zal bij de senaatsoverdracht van het KIM aanwezig zijn.
Mw. Biersteker verzoekt agendapunt 12 ‘Voorstel tot het verstrekken van een overbruggingskrediet van
€ 900.000,- aan Willemsoord B.V. voor de renovatie van de Boerenverdrietsluis’ van de raadsagenda te
halen. Zij geeft aan dat de risico’s nog onduidelijk zijn. Hierbij krijgt zij bijval van de heer Wouters. De
fractie van ChristenUnie heeft vandaag opnieuw vragen gesteld.
De voorzitter zegt toe dat voorafgaand aan de raadsvergadering om 19.15 uur een nadere toelichting
wordt gegeven door de wethouder met ondersteuning van een ambtenaar. Na bevinding van zaken wordt
gekeken hoe met dit agendapunt om te gaan.

Met betrekking tot agendapunt 13 ‘Voorstel tot het uitbrengen van een advies over verlenging van de
zendmachtiging van de Lokale Omroep Stichting (LOS) Den Helder’ geeft de heer Vermooten aan zich, bij
eventuele beraadslaging, erbuiten te houden.
4. Notitie ‘Verkiezingen 21 maart 2018: proces van coalitievorming/formatie’ (IR18.0004)
In de notitie staan een aantal handvatten en suggesties die de politieke partijen voor het proces van
coalitievorming (de formatie) kunnen gebruiken. Daarnaast staan een aantal aandachtspunten en
dilemma’s benoemd.
Het presidium neemt kennis van de notitie. De griffier zal de notitie verspreiden onder de lijsttrekkers van
de deelnemende politieke partijen. Bij eventuele vragen kan men terecht bij de griffier.
5. Overzicht stand van zaken afhandeling schriftelijke vragen, moties en toezeggingen
Het presidium bespreekt het overzicht van het college van burgemeester en wethouders met de stand van
zaken van openstaande schriftelijke vragen, nog niet afgehandelde moties en toezeggingen.
Mw. Biersteker geeft te kennen dat zij het jammer vindt dat de beantwoording over het onderzoek naar het
verstrekken van blijversleningen om langer zelfstandig wonen mogelijk te maken, zo lang op zich laat
wachten.
Mw. Dol geeft aan dat de vragen van haar fractie over de geleidelijnen op het Stationsplein nog op dit
overzicht ontbreekt.
6. Vaststellen bestuurlijke termijnkalender (bijlage)
Het presidium stelt de bestuurlijke planning van 18 januari 2018 vast.
Mw. Dol brengt de suggestie in om een informatieavond te houden voor het wijkconvenant plus waarin ook
een uitleg hierover.
7. Vaststelling openbare besluitenlijst Presidium 13 november 2017 (BSL17.0052)
De besluitenlijst van de vergadering van 13 november 2017 is ongewijzigd vastgesteld.
8. Rondvraag
Mw. Biersteker ontvangt graag terugkoppeling over wie in de organisatie verantwoordelijk is voor de
bestuurlijke ondersteuning van de lokale Veteranendag. De voorzitter antwoordt dat dit de heer
R. van Splunter is.

Eerstvolgende vergadering: 5 maart 2018.

