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1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering. 
 Het vooroverleg raad van de fractievoorzitters is op 25 april 2016 in kamer 2.12. 
 VNG jaarcongres: 7 en 8 juni 2016 in Haarlemmermeer.  

Nadere informatie volgt. In verband met beperkt budget zijn er slechts een aantal raadsleden die 
hieraan deel kunnen nemen. 

 Tegemoetkoming kosten raadsleden voor wat betreft hoorondersteuning.  
Wanneer de ziektekostenverzekering niet voorziet in de aanschaf kunnen raadsleden van de 
mogelijkheid gebruik maken van een vergoeding vanuit de gemeente. 

 Bestuurlijke ontmoeting Noordkop-gemeenten: vrijdagmiddag 10 juni 2016 in Hollands Kroon. 
 
2. Bijzonderheden voor april en mei 2016 
De volgende zaken komen aan de orde: 
 Werkconferentie: 21 en 22 april 2016. 
 meireces: 2 t/m 6 mei 2016. 
 Uitnodiging Noordwest Ziekenhuisgroep: 3 mei 2016. 

 
3. Evaluatie voorgaande raadsvergadering en bespreken raadsvergadering van 18 april 2016 
Mevrouw Biersteker geeft aan het jammer te vinden dat de openbare informatiebijeenkomsten slecht 
bezocht worden. Mevrouw Dol voegt eraan toe dat in het kader van ontmoeting tussen politiek en inwoners 
de opzet was om vaker op locatie bijeen te komen. De griffier reageert hierop dat kunnen worden 
aangereikt. 
 
Aandachtspunt bij de raadsvergadering is de woordvoering waarbij de schijn van belangenverstrengeling 
kan ontstaan. Onderling contact tussen fracties voorafgaand aan de raadsvergadering kan dit wegnemen. 
 
4. Raadsvoorstel selectiecommissie accountancydiensten 2017 t/m 2021 (RVO16.0019,  
 RB16.0021) 
Het presidium stemt in met het doorgeleiden van het raadsvoorstel- en besluit voor behandeling in de raad. 
 
5. Behandeling Kadernota 2017-2020: spoorboekje (IR16.0046) 
Het presidium stelt het spoorboekje behandeling Kadernota 2017- 2020 vast. 
 
 
 
 
 



 
 
6. Vaststellen bestuurlijke termijnkalender 
Opgemerkt wordt dat het aantal te behandelen onderwerpen voor de komende weken minimaal zijn. 
Mevrouw Dol merkt op dat zij het onderwerp Rob Scholte-museum mist. 
 
Met het voorstel van mevrouw Dol een informatiebijeenkomst in juni te gebruiken voor uitleg van de 
wijkplatforms over hun rol en het contact met de gemeente wordt ingestemd. Deze bijeenkomst zal op 
locatie plaatsvinden. 
 
De bestuurlijke planning van 7 april 2016 wordt, met in achteneming van bovenstaande  
opmerkingen, vastgesteld. 
 
7. Vaststellen eindverantwoordingen fractievergoedingen 2015 
Het presidium stelt de bedragen naar aanleiding van de eindverantwoording van de fracties van 
GroenLinks, Stadspartij Den Helder, PvdA, VVD, CDA, Vrije Socialisten en Fractie Vermooten vast. 
 
Van de fractie van Behoorlijk Bestuur is tot op heden geen eindverantwoordingen over 2015 ontvangen.  
 
De griffier vraagt het presidium een standpunt in te nemen ten aanzien van de aanschaf van middelen die 
betaald kunnen worden uit de vergoeding. Het presidium is van oordeel dat alleen aanschaf van middelen 
die wenselijk zijn voor ondersteuning van de fractie, voor commissieleden en fractieassistenten, kunnen 
worden vergoed.  
 
8. Doelstellingen gemeenteraadsverkiezingen 2018 (IR16.0045) 
Het presidium stemt in met de genoemde suggesties voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. De 
laatste drie suggesties hebben een overlap.  
Mevrouw Dol mist een programma voor het werven van potentiële raadsleden. Het gaat om neutraal 
werven, mensen enthousiasmeren voor de gemeentepolitiek. De griffier wijst op een programma van 
ProDemos en de griffie komt hier later op terug. 
 
9. Concept-jaarverslag raadsgriffie 2015 
Opgevallen is de hoogte van de presentiegelden. Onderzocht zal worden hoe de kosten eventueel beperkt 
kunnen worden. Voor de eerstvolgende vergadering van het presidium wordt een voorstel uitgewerkt. 
 
Het presidium stemt in met het concept-jaarverslag raadsgriffie 2015. 
 
10. Vaststelling besluitenlijst Presidium 8 februari 2015 (BSL16.0006) 
Er zijn geen opmerkingen gemaakt over de openbare besluitenlijst van de vergadering van 8 februari 2016, 
waarmee deze ongewijzigd is vastgesteld. 
 
11. Rondvraag 
Mevrouw Biersteker meldt dat de Veteranendag is gepland op 19 augustus 2016. Tot op heden zijn er 
geen uitspraken gedaan over een eventuele formele structuur van deze organisatie en de organisatoren 
hebben gemeend, in het belang van de voortgang, toch een datum te prikken.  
 
De heer Klopstra wil de voorbereidingsgroep van de werkconferentie complimenteren met de opzet van  
het programma voor 21 en 22 april. Hij betreurt wel dat slechts achttien personen mee zullen gaan. 
  
 
Eerstvolgende vergadering: 17 mei 2016. 


