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1. Opening en mededelingen 

De waarnemend voorzitter deelt mee dat hij de voorzitter vervangt die verhinderd is wegens vakantie. De 

heer Verhoef vervangt de heer Baanstra in verband met diens afwezigheid. De heer Huisman deelt mee 

dat hij bij de rondvraag een vraag heeft met betrekking tot de vervanging van de vergaderapparatuur. De 

heer Wouters deelt mee dat hij een vraag heeft met betrekking tot digitale beveiliging. 

 
2. Bijzonderheden voor september/oktober (zie ook de bestuurlijke termijnkalender) 
De volgende zaken komen aan de orde:  Bijeenkomst participatiewet in de praktijk: dinsdag 13 september, aanvang 16.30 uur.  Wijkbezoek Nieuw Den Helder: dinsdag 27 september, 17.00 – 21.00 uur.   Bijeenkomst Port of Den Helder (ontwikkelingen havengebied/rondvaart haven):optie woensdag    

5 oktober, 12.00 – 17.00 uur.  
 
Het presidium verzoekt met betrekking tot de bijeenkomst Port of Den Helder spoedig uitsluitsel of  
5 oktober de definitieve datum wordt.  

 
3. Evaluatie informatiebijeenkomsten en vergaderingen juni/juli/augustus 

Er zijn geen opmerkingen gemaakt met betrekking tot de informatiebijeenkomsten en vergaderingen van 

juni, juli en augustus.  

 
4. 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 over openstaande schriftelijke vragen, nog niet afgehandelde moties en toezeggingen. Mevrouw Dol 

geeft aan dat de vragen van de fractie van GroenLinks met betrekking tot het gehandicaptenbeleid op de 

lijst ontbreken en dat daarop ook nog geen antwoord is gekomen. De griffie zal actie ondernemen om de 

schriftelijke vragen alsnog te laten beantwoorden.  

 
5. Vaststellen bestuurlijke termijnkalender (wordt nagezonden) 

Het presidium stelt de bestuurlijke planning van 1 september 2016 vast.  

 

6. Wijziging van de Verordening op de raadscommissies 

Naar aanleiding van de bespreking van het concept jaarverslag 2015 van de griffie is door het presidium 

een opmerking gemaakt over de hoogte van de presentiegelden. In de vergadering van het presidium van 

13 juni 2016 zijn een aantal varianten om de hoogte van de presentiegelden te beperken besproken. Als 

uitvloeisel van die vergadering wordt voorgesteld om maximaal één commissielid per fractie per 



 

 

commissievergadering te laten deelnemen. Daarnaast wordt voorgesteld de verordening aan te passen 

aan de laatste versie van de gewijzigde modelverordening van de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten (VNG).  
 
Het presidium besluit het voorliggende voorstel niet door te geleiden naar commissie en raad. Een deel 
van het presidium geeft aan dat er nader moet worden gekeken naar de financiën in relatie tot de nieuwe 
vergaderwijze. Ook dient het argument met betrekking tot financiën niet leidend te zijn voor wat betreft het 
aantal in te zetten commissieleden per vergadering. 
 
De griffie zal een vergelijking maken tussen het aantal vergaderingen in 2015 en 2016 en de daarmee 
gepaard gaande financiën. Het voorstel zal voor de volgende vergadering van het presidium wederom 
worden geagendeerd.  

 

7. Werkwijze klachtenafhandeling bij de drie decentralisaties 

In de vergadering van het presidium van 6 november 2014 is besloten hoe om te gaan met klachten dan 

wel signalen op het gebied van de drie decentralisaties in het Sociaal Domein. Het presidium is van 

mening dat deze huidige opzet met betrekking tot de klachtenafhandeling niet verder gecontinueerd moet 

worden.  

 

Het presidium geeft aan open te staan voor een andere manier van klachtenafhandeling. Hierbij wordt 

aangegeven dat het niet alleen dient te gaan om klachten met betrekking tot de decentralisaties in het 

Sociaal Domein maar dat er een verbreding dient te zijn richting alle beleidsterreinen.  

 

De voorzitter vraagt aan de fracties om eerst intern te bespreken hoe, en op wat voor wijze, over de 

klachtenafhandeling gedacht wordt. Dit kan vervolgens aan de griffie teruggekoppeld worden. Mogelijk kan 

dit meegenomen worden bij de uitkomsten van de evaluatie van de werkwijze van de raad.  

 

8. Project informatievoorziening gemeenschappelijke regelingen 

De griffiers van de regio Noord-Holland Noord zijn gestart met het project ‘Informatievoorziening 
gemeenschappelijke regelingen’. Dit project heeft als doel om gemeenteraden te ondersteunen bij hun 
kaderstellende en controlerende rol waar het gaat om gemeenschappelijke regelingen. Het presidium 

neemt kennis van het bijgevoegde memo en de toelichting van de griffier hierop. 

 

De heer Wouters geeft aan het in de memo genoemde punt 6: ‘Uitwerking van wettelijke bepalingen met 
betrekking tot de verantwoordings- en inlichtingenplicht van AB-leden aan raden en van het bestuur van de 

gemeenschappelijke regeling aan raden/raadsleden’ met prioriteit voor de gemeenteraad van Den Helder 
uitgewerkt te willen zien.  

De heer Huisman geeft aan dat dit verzoek zal worden ingebracht in de werkgroep die zich hiermee bezig 

houdt. 

 

9. Vaststelling besluitenlijst Presidium van 13 juni 2016 

Het presidium stelt de besluitenlijst van13 juni 2016 vast. 

 

10. Rondvraag 

De heer Huisman vraagt aan het presidium of het akkoord is dat er, vooruitlopend op een formeel akkoord 

bij de begroting, op dit moment al voorbereidingen getroffen kunnen worden voor de vervanging van de 

vergaderapparatuur. Als het presidium hiermee instemt kan vervanging plaatsvinden in het kerstreces, als 

er gewacht wordt op een akkoord bij de begroting dan kan vervanging niet eerder plaatsvinden dan in het 

zomerreces van 2017. Het presidium gaat akkoord. 

 

De heer Wouters verzoekt naar aanleiding van de rekenkamerbrief ‘digitale veiligheid’ om ieder jaar een 
rapport te maken hoe het staat met de digitale beveiliging. De griffier zal dit verzoek overbrengen aan de 

gemeentesecretaris. 

 

De volgende vergadering is 21 november 2016  

  

 


