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1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering. 
 
 De leden van de regionale raadscommissie Noordkop komen op 10 maart in Den Helder bijeen.  
 Voorafgaand daaraan zullen de helderse leden de opzet samen doornemen. 
 Bestuurlijke ontmoeting Noordkop-gemeenten: gemeente Hollands Kroon neemt het initiatief. Datum en  
 programma volgen.  
 Verdeling budgetten Raadsacademie: de fracties geven aan bereidwillig te zijn flexibel met de  

budgetverdeling om te gaan. Zij zullen hun fractiegenoten vragen vooraf te bekijken aan welke 
trainingen zij willen deelnemen. Op die manier kan worden ingeschat in hoeverre het zogenaamde  
restant kan worden benut door deelnemers die te weinig ‘kronen’ hebben en daardoor toch kunnen  
deelnemen aan de training. 

 Collectief (raads)lidmaatschap Raadslid.nu: de griffier inventariseert bij de raadsleden hoeveel  
individuen nu lid zijn om te bezien of het aangaan van een collectief lidmaatschap een optie is. De 
contributie wordt vergoed door de gemeente. 

 Indienen eindverantwoordingen fractievergoedingen 2015: voor 1 maart 2016.  
 
 

2. Bijzonderheden voor februari/maart 
 

 Bijeenkomst Veiligheid voor de gemeenten Den Helder, Schagen en Texel: 18 februari (17.30 uur  
 inloop, raadzaal); 
 Bijeenkomst raden met de provincie over Natura2000: 23 februari (19.30 uur, gemeentehuis Schagen;  
 betreft alleen de gemeenten Den Helder en Schagen, officiële uitnodiging volgt); 
 Informatieavond plan Kernreactor Pettemerduinen: 22 februari (19.30 uur, Igesz Schagen); 
 Thema avond (strand)toerisme voor ondernemers van Den Helder en omstreken: 23 februari (19.00 uur  
 in De Kampanje); 
 Voorjaarsreces: 29 februari t/m 4 maart 2016; 
 Regionale raadscommissie Noordkop: eerste vergadering op 10 maart (De Kampanje Den Helder).  
 

 
3. Evaluatie voorgaande raadsvergadering en bespreken raadsvergadering van 7 december 2015 
Het presidium neemt kennis van de aandachtspunten en geeft aan dat zij het gewenst vindt een 
onafhankelijk gespreksleider in te zetten. Per bijeenkomst en onderwerp zal worden bezien hoe hier 
invulling aan kan worden gegeven. 
 
 



 

 

 
 
Het presidium geeft aan dat een besloten informatiebijeenkomst het doel van het houden van zo’n avond 
teniet doet. 
De voorzitter geeft aan dat ten aanzien van de informatiebijeenkomst van hedenavond sprake is van een 
organisatorisch misverstand. Vanuit het college zal bezien worden op welke wijze hier op een andere wijze 
invulling kan worden gegeven. 
 
b. Evaluatie voorgaande raadsvergaderingen 
De vergaderingen van 7 december 2015 en 25 januari 2016 worden (kort) geëvalueerd. 
 
 
4. Voorbereidingstraject Kadernota 2017-2020 (IR16.0006) 
Het presidium stemt in met het voornemen van het college om dit jaar nog een vergelijkbare cyclus aan te 
houden als voorgaande jaren. Volgend jaar zal de voorbereiding van de kadernota en de begroting meer 
op inhoud en in samenspraak met de raad plaatsvinden. In het laatste kwartaal van 2016 wordt een nader 
voorstel hiertoe geagendeerd voor het presidium. 
 
 
5. Vaststellen bestuurlijke termijnkalender (IR16.0009) 
Het presidium geeft aan ‘integraal armoedebeleid’ in een eerder stadium, voorafgaand aan behandelingen 
bijvoorbeeld tijdens de informatiebijeenkomst, aan de orde te laten komen. De voorzitter geeft aan dat het 
college in maart met een startnotitie komt. 
Ook is het wenselijk dat ‘subsidiebeleid’ eerder besproken wordt.  
De bestuurlijke planning van 4 februari 2016 wordt, met in achtneming van deze opmerkingen, vastgesteld. 
 
De raadleden kunnen onderwerpen voor de informatiebijeenkomsten mede aan de hand van de 
bestuurlijke planning aangeven.  
 
 
6. Veteranendag (IR16.0016) 
Het  presidium neemt kennis van de overlegde verantwoording. De voorzitter geeft aan dat de organisatie 
en het gebruik van de beschikbare middelen een alom gewaardeerde veteranendag heeft opgeleverd.  
Het is nu verstandig, gezien de schijn van belangenverstrengeling, het houden van deze dag een formele 
structuur te geven. De griffier zal ervoor zorgen dat dit onderdeel wordt opgepakt. Het presidium krijgt 
hiervan een terugkoppeling.  
 
 
7. Concept-Jaarplan raadsgriffie 2016 (IR16.0011) 
Mevrouw Dol mist de vermelding van een specifiek programma, voorafgaand aan de verkiezingen van 
2018, om nieuwe kandidaten politiek actief te krijgen. De griffier zegt toe dit voorstel bij het jaarplan te 
betrekken. 
Wegens onvoldoende belangstelling is Over de kook tot twee keer toe afgezegd. Mevrouw Dol stelt voor 
eens na te denken over het aanbieden van één gericht thema tijdens de kookavond. 
Het presidium verzoekt de kosten van huis-aan-huisblad Raadsbreed te reduceren, want is nu hoger dan 
voorgaande jaren. 
Met in achtneming van bovenstaande opmerkingen wordt het jaarplan definitief vastgesteld. 
 
 
8. Wijzigingen in de Gemeentewet (IR16.0008 + AI15.07417) 
Het presidium neemt kennis van de wijzigingen in de Gemeentewet. De griffie verspreidt de circulaire van 
BZK en de memo onder de raadsleden. 
 

 
9. Vaststelling besluitenlijst Presidium van 7 december 2015 
Er zijn geen opmerkingen gemaakt over de openbare besluitenlijst van de vergadering van 7 december 
2015, waarmee deze ongewijzigd is vastgesteld. 
 
 
10. Rondvraag 
Mevrouw Dol geeft aan dat in een wethouder in de raadsvergadering aangaf dat de raad besloten had ‘hoe 
om te gaan met burgerparticipatie’. Er is een raadsinformatiebrief gestuurd en omdat daar niet op  
gereageerd is,  wordt het als een besluit gezien. Mevrouw Dol is van mening dat dit niet de juiste wijze van 
besluiten nemen is. 
 
Eerstvolgende vergadering: 18 april 2016. 


