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1.  Opening en mededelingen  
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. In het bijzonder mw. Van Driesten, die na 
een periode van afwezigheid weer aansluit. 
De volgende mededelingen worden gedaan: 

 Binnen afzienbare tijd zal het mogelijk zijn de ingekomen stukken, door middel van een inlog in een 
afgeschermd deel, in te kunnen zien. Als dit technische gerealiseerd is volgt een uitleg. 

 Eindverantwoordingen fractievergoedingen:  

De eindverantwoordingen van de Seniorenpartij en het CDA zijn ontvangen, maar nog niet definitief 

beoordeeld. 
 

2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

3. Bijzonderheden voor september t/m oktober (zie ook de bestuurlijke kalender) 

De volgende zaken komen aan de orde:  

 Werkbezoek De Nollen: 17 september, 17.00 uur. 

 Technische toelichting begroting: 18 september, 18.00 uur, raadszaal. 

 Ideeënmarkt voor inwoners: 18 september, 19.30 uur, raadszaal.  

 Bijeenkomst nieuwe erfgoedorganisatie: 19 september, 19.30 uur, Kampanje.  

 Overleg commissaris van de Koning i.v.m. waarnemend burgemeester: 24 september, 19.00 uur, 
provinciehuis Haarlem. 

 Ambtsbezoek commissaris van de Koning: 26 september, 15.30 – 16.15 uur kennismaking met de 
raad, KIM (zie bijgaand programma). Vanuit de provincie is verzocht om een korte inleiding door 
raadsleden voor de twee aangedragen onderwerpen, te weten de bereikbaarheid en de civiel 
militaire samenwerking. Mw. N. List en de heer P. Blank verzorgen een mondelingen toelichting. De 
griffier licht hen nader in over wat van hen verwacht wordt. 

 Afscheidsreceptie burgemeester: 26 september, 16.00 – 18.00 uur, KIM (programma).  

 Herfstreces: 21 t/m 25 oktober.  

 
  



 
 
4. Evaluatie raadsvergaderingen en voorbespreken raadsvergadering (IR19.0202) 

De leden hebben geen opmerkingen over de raadsvergaderingen van 24 juni en 8 juli 2019.  

 

Het presidium bespreekt de evaluatie van het behandelproces van de Kadernota. De enquete is ingevuld 

door 19 raadsleden.  

De leden van het presidium geven de volgende opmerkingen c.q. verbeterpunten door:  

 

- Met de vooraf vastgestelde kentallen was niet iedereen gelukkig (de heer P. Blank); 

- Schriftelijke indiening van de Algemene Beschouwingen leverde beperkte aandacht op (mw. 

Boessenkool); 

- Ten aanzien van de opzet van de Algemene Beschouwingen was niet duidelijk wat van elkaar te 

verwachten (mw. Boessenkool); 

- Mw. Hamerslag verwijst naar de commissievergadering BenM van 19 juni jl. over de kadernota. 

Zij had de uitgebreide beschouwingen van sommige fracties niet verwacht en was in de 

veronderstelling dat hier andere afspraken over waren gemaakt.   

- Persmoment bleek een matig gesprek (de heer H. Mosk). Er is niet uitgekomen wat de raadsleden  

wilde bereiken (mw. Bais). Andere opzet van het persmoment wellicht beter.  

 

De raadsvergadering van hedenavond is kort voorbesproken.  

 

5. Concept vergaderschema 2020 raads- en commissievergaderingen en P&C brief 2020  

(IR19.0206, IR19.0205) 

Het presidium stelt het vergaderschema 2020 raads- en commissievergadering en de P&C brief 2020 vast. 

De griffie verzorgt verzending naar de raads- en commissieleden en fractieassistenten en binnen de 

organisatie. 

 

6. Vaststellen bestuurlijke termijnkalender (IR19.0211, IR19.0210, IR19.0209) 

Het onderwerp Helders Perspectief voor de commissie BenM van 23 september ingepland. De heer Blank 

geeft aan een commissiemoment vóór de definitieve besluitvorming wenselijk te vinden. Oordeel van de  

agendacommissie was echter dat behandeling in de commissie een week na de informatieavond niet 

zinvol zou zijn. De heer Blank geeft te bezien in hoeverre dit op korte termijn toch mogelijk kan zijn.  

 

Met in achtneming van bovenstaande wordt de bestuurlijke planning van 9 september 2019, vastgesteld. 

 

De heer Blank zou graag in januari een 2-daagse bijeenkomst willen hebben om samen de prioriteiten te 

bepalen. 

 

7. Overzicht stand van zaken afhandeling schriftelijke vragen, moties en toezeggingen 

(IR19.0201)  

Het presidium bespreekt het overzicht ‘afhandeling schriftelijke vragen, moties en toezeggingen’. 

 

De heer Blank mist nog ‘de Regenboogstad’ op de overzichtslijst. 

 

De heer Krul geeft aan dat de beantwoording van schriftelijke vragen door het college van B&W in 

sommige gevallen tot nieuwe vragen leidt, wat onwenselijk en onwerkbaar is.  

Het presidium stemt in met het voorstel van gemeentesecretaris om dit met de werkgroep bestuurlijke 

vernieuwing te bespreken. 

 

8.  Vaststelling openbare besluitenlijst Presidium 24 juni 2019 (BSL19.0045) 
De besluitenlijst is vastgesteld. 
 
9. Rondvraag 

De eerstvolgende vergadering is op 25 november 2019. 


