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1.  Opening en mededelingen  
De voorzitter opent de vergadering. 
De volgende mededelingen worden gedaan: 

 eindverantwoordingen fractievergoedingen (voor 1 maart): de griffier vraagt de fractie van PVV,  

 ChristenUnie en Behoorlijk Bestuur hun eindverantwoording in te leveren.  

 rondje fracties door driehoek: de voorzitter meldt dat nog niet alle fracties zijn bezocht. Fracties  
 kunnen zich nog aanmelden.  
 

2. Bijzonderheden voor januari en februari (zie ook de bestuurlijke kalender)  

De volgende zaken komen aan de orde:  

 Laatste bijeenkomst aanloop Kadernota: 21 maart.  

 Informatiebijeenkomst Beheer openbare ruimte 2018 en 2019: 1 april. 

 Informatiebijeenkomst (onderwerp nog niet bekend): 23 april. 

 Meireces: 29 april t/m 3 mei.  

De heer Mosk vraagt naar de informatiebijeenkomst over Energieneutraal op 27 maart. Deze bijeenkomst 

wordt vanuit het college geïnitieerd. De gemeentesecretaris zegt nadere informatie toe. 

3a. Evaluatie raadsvergadering van 25 februari 2019 

De heer Van der Born evalueert het agendapunt waarbij gestemd werd over de motie inzake het 

agressieprotocol aan. Zijn fractie was niet gelukkig met de manier waarop de voorzitter van de raad de met 

nadruk de fractie van de PVV verzocht voor te stemmen. De fractie van de PVV vindt dit ongepast. 

De burgemeester legt uit dat hij dit verzoek in het algemeen belang deed, aangezien dit onderwerp het 

functioneren van de raadsleden raakt. Met behoud van ieders uiteindelijke afweging, staat het de voorzitter 

van de raad vrij een fractie te wijzen op consequenties van een standpunt als de indruk ontstaat dat het 

niet voldoende voor het voetlicht is gekomen. In dit geval betrof het een zaak die de gehele raad in zijn 

functioneren aangaat. 

 

Mevrouw Hamerslag geeft aan dat de agenda’s van de raadscommissies overvol zijn, waardoor niet altijd 

aan een gedegen beantwoording wordt toegekomen. De heer Krul meldt dat de Agendacommissie op  

11 februari hierover afspraken heeft gemaakt. De Agendacommissie zal zich meer houden aan de 

bestuurlijke termijn kalender. Nieuwe onderwerpen zijn dan meer uitzondering.  

  

 

 

 



 

 

 

 

Mevrouw Boessenkool geeft aan dat zij het ongepast vindt dat vanuit de raad opmerkingen worden 

gemaakt als iemand aan het woord is. De fractievoorzitters wordt gevraagd hier rekening mee te houden 

en de voorzitter doet de oproep respectvol naar elkaar te luisteren. 

De heer Blank merkt op dat hij de gedraging van de eerste inspreker onbetamelijk vond richting de 

voorzitter van de raad. 

  

3b. Voorbespreking raadsvergadering hedenavond 

Er wordt stil gestaan bij het overlijden van de heer A.T.C.M. Nijpels op 9 maart 2019. Hij wordt, aan het 

begin van de vergadering, op gepaste wijze herdacht. 

  

De heer Van Donkelaar vraagt of het vragenkwartier wel bedoeld is voor de ingediende vragen voor 

vanavond. De vragen zouden, conform de verordening, actueel en spoedeisend moeten zijn. De voorzitter 

stelt dat dit een punt van aandacht is en verzoekt de fractievoorzitters erop te letten dat dit instrument niet 

“vervuild”.  
 

4. Vaststellen bestuurlijke termijnkalender 

De voorzitter vraagt of de fracties nog concrete onderwerpen willen toevoegen.  

De heer Mosk vraagt naar de status van de toezegging van wethouder Wouters die heeft aangegeven dat 

een besloten vergadering wordt belegd over de invulling van het voormalige V&D-pand.  De voorzitter 

neemt de vraag mee naar het college en komt erop terug. 

De heer Krul roept het college op kritisch te kijken naar de punten op de bestuurlijke termijnkalender. Hij 

mist een aantal punten op de lijst die wel in het coalitieprogramma zijn opgenomen.  

De heer Blank vraagt om toevoeging van 4 punten, te weten nieuwe woningbouwlocaties, duurzaam 

ontsluiten Den Helder, geïntegreerd wijkgericht werken, citymarketing/stadspromotie. Zijn opmerkingen 

worden meegenomen naar de Agendacommissie. 

5.  Behandeling Kadernota 2020 – 2023 (IR19.0029)  

De heer Blank geeft aan dat zijn fractie geen behoefte heeft aan een externe gespreksleider. Hij stelt voor 

in vieren op te delen, waardoor behandeling vernieuwend zal werken en in tweede instantie scherper in 

debat kan worden gegaan. Het presidium stemt hiermee in. 

Ook de heer Mosk wenst een minder strakke behandeling om zodoende makkelijker tot debat te kunnen 

komen.  

  

Het voorstel wordt door de griffie aangepast en daarna, in verband met tijdsdruk, via de mail voor akkoord 

naar de fractievoorzitters toegestuurd. 
 
6. Verordening op de rechtspositie raads- en commissieleden (RVO19.0026, RB19.0028) 

De regeling met betrekking tot de ICT voorzieningen zijn per 1 januari 2019 aangepast. Met ingang van  

1 januari 2019 ontvangen de raadsleden geen vergoeding meer voor  ICT middelen. De gemeente 

faciliteert een device via een bruikleenovereenkomst voor de uitoefening van het ambt. Deze 

bruikleenregeling is óók voor de commissieleden van toepassing.  

Het betreft hier een investeringsbedrag over de gehele bestuursperiode. 

De griffier geeft aan dat de raad formeel dient te besluiten alvorens van de regeling gebruik kan worden 

gemaakt. 

  
Het presidium stemt in met het doorgeleiden van het concept-raadsvoorstel voor behandeling in de 
commissie en raad. Alsmede met het op voorhand toepassen van de ICT regeling, zodat eerder gebruik 
kan worden gemaakt van de bruikleenovereenkomst. 
 
7. Huisvesting gemeente in relatie tot invulling van het bestuursdomein 
Het presidium stemt in met het aanwijzen van de leden van de Agendacommissie en Werkgevers-
commissie om namens de raad de begeleiding van tijdelijke en permanente invulling van de huisvesting 
van het bestuursdomein te verzorgen.  
 



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

De heer Krul stelt dat wederom in een aantal gevallen de beantwoordingstermijn niet gehaald is. Hij 

benadrukt dat dit een slecht signaal afgeeft. De voorzitter neemt dit mee naar de collegevergadering van 

19 maart. 
 
9. Vaststelling openbare besluitenlijst presidium 26 november 2018 en 28 januari 2019 (BSL19.0010, 
BSL19.0011) 

De besluitenlijsten zijn vastgesteld. 
 
10.  Rondvraag 

 

- De heer Blank stelt voor een werkgroep bestuurlijke vernieuwing in het leven te roepen. Hij zou graag 

het positieve van de argumentenfabriek willen doorzetten. Hij maakt een afspraak met de griffie om 

e.e.a. in gang te zetten.  

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 


