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1. Opening en mededelingen 
 
De voorzitter opent de vergadering. 
●  Vacature lid Vertrouwenscommissie door vertrek van de heer Baanstra:  

De griffier geeft aan dat hij tot op heden vier namen van kandidaten toegemaild heeft gekregen. In de 
raadsvergadering van 28 november a.s. zal door middel van vrije stemming een nieuw lid voor de 
Vertrouwenscommissie worden benoemd. 

 
●  Vervanging apparatuur vergadersysteem (microfoons en camera’s): 

Vervanging van de apparatuur en daarna een test door de gebruikers van de nieuwe apparatuur zijn 
gepland in de week van het kerstreces. De raadsleden worden tijdig op de hoogte gesteld van de 
datum en het tijdstip.  

 
●  Evaluatie raadsacademie (zie bijlage IR16.0198) ter kennisname. 
 
●  Project informatievoorziening gemeenschappelijke regelingen: tweede voortgangsbericht (zie bijlage  

IR16.0192) geeft de stand van zaken tot op heden. Meer concrete stappen worden begin volgend  
jaar genomen. 

 
●  Tussenrapportage: 

De griffier verzoekt de leden binnen de fractie aandacht te vragen voor het tijdig aanleveren van de 
technische vragen bij de griffie in verband met de behandeling van de 2e tussenrapportage. 

 
● Voor de redactie van Raadsbreed wordt nog gezocht naar één lid vanuit de coalitie. 
 
2.  Stageonderzoek ‘Social media voor de gemeenteraad van Den Helder’ (IR16.0194) 
 
Danny van Velzen, student commercieel economie aan de Hogeschool van Amsterdam en stagiair bij de 
griffie, presenteert de resultaten van zijn onderzoek naar social media voor de gemeenteraad van  
Den Helder. Week 51 is naar verwachting zijn rapport definitief klaar en zal dan aan een ieder worden 
toegezonden. 
 
Het presidium geeft de griffie opdracht een Facebookpagina voor de gemeenteraad in te richten en actief 
te beheren. Ook geeft zij de opdracht om het  gebruik van het Twitteraccount te intensiveren.  
Als dit proces loopt zal tussentijds een inventarisatie plaatsvinden. 
Mevrouw Van Driesten vraagt of Raad & Daad dan ook nog blijft. De griffier geeft aan dat dit nog een 
discussiepunt is.  



 
 
 
 
3. Bijzonderheden voor november/december (zie ook de bestuurlijke kalender) 
 Werkbezoek Veiligheidsregio/Marinebrandweer op 22 november 2016 (Nieuwe Haven, Gebouw  
 Flevo); 
 Bijeenkomst over samenwerkingsverbanden en democratische legitimiteit in Noord-Holland op  
 30 november 2016 (NoordCultuurkoepel, Kennemerstraatweg 464, Heiloo); 
 Regionale Raadscommissie Noordkop van 1 december 2016 vervalt. De eerstvolgende bijeenkomst is  

waarschijnlijk op 9 februari 2017. De definitieve datum volgt nadat de agendacommissie op 1 
december a.s. bij elkaar is geweest; 

 Commissievergaderingen verplaatst van 5 naar 12 december 2016; 
 Kerstreces: 26 december 2016 t/m 6 januari 2017; 
 Nieuwjaarsreceptie op 2 januari 2017. 
 
4.  Evaluatie informatiebijeenkomsten en vergaderingen september t/m november 
 
De informatiebijeenkomsten en de vergaderingen van commissie en raad van september, oktober en 
november zijn (kort) geëvalueerd. 
 
Mevrouw Biersteker geeft aan dat zij het als lastig heeft ervaren dat de wethouder sociaal domein niet 
aanwezig was tijdens de begrotingsraad.  
Het tijdsbestek van verzending van de begroting op vrijdag en vervolgens op maandag al de toelichting,  
terwijl er geen tijd is geweest om deze met de fractie te bespreken, ervaren de fractievoorzitters als te kort. 
De griffier wijst erop dat er te allen tijde tussentijds al ambtelijke hulp ingeroepen kan worden.  
 
5. Concept-raadsvoorstel ‘Evaluatie werkwijze en vitalisering lokale democratie’ (RVO16.0094)  
 
De griffier licht het voorstel toe tegen de achtergond van de ontwikkelingen in de lokale democratie. De 
suggestie dat gestreefd zou moeten worden naar een open brede discussie hoe samen e.e.a. te 
verbeteren wordt ondersteund. 
De heer Wouters maakt van de gelegenheid gebruik nogmaals de rol van de agendacommissie aan de 
orde te stellen. Deze commissie zou moeten ingrijpen om een grote agenda te voorkomen. Hij zou willen 
streven naar meer spreiding. 
Mevrouw Van Driesten zou graag zien dat er in de raad meer samengewerkt wordt. 
 
Het presidium stemt in met doorgeleiding van het concept raadsvoorstel- en besluit naar de commissie en 
de raad. De griffier geeft aan dat gestreefd wordt naar een startbijeenkomst in januari 2017. 
 
6. Wijzing van de Verordening op de raadscommissies 2015 (IR16.0199, RVO16.0083, RB16.0067) 
 
Het presidium heeft kennisgenomen van de gevraagde vergelijking tussen het aantal vergaderingen in 
2015 en 2016 en de daarmee gepaard gaande financiën.  
Het presidium stemt in met doorgeleiding van het concept raadsvoorstel- en besluit naar de commissie en 
de raad.  
 
7.  Startnotitie aanpak kadernota door de raad (IR16.0201) 
 
Het presidium bespreekt het voorstel de startnotitie ‘Aanpak kadernota door de raad’.  
De heer Wouters legt, als voorzitter van de Auditcommissie, uit hoe het Startdocument tot stand is 
gekomen. Hij voegt eraan toe dat een startnotitie voor de kadernota 2018 niet haalbaar zal zijn. 
In 2017 kan met deze aanpak worden gestart. 
 
8. Overzicht stand van zaken afhandeling schriftelijke vragen, moties en toezeggingen (IR16.0195) 
 
Het presidium bespreekt het overzicht met de stand van zaken afhandeling schriftelijke vragen, moties en 
toezeggingen. 
Mevrouw Dol vraagt zich af of armoedebeleid op 19 december 2016 wel haalbaar is. De voorzitter vraagt 
de collegebehandeling op 22 november 2016 nog even af te wachten. 
 
9. Vaststellen bestuurlijke termijnkalender 
 
De agendacommissie vult het eerste kwartaal van 2017 naar verwachting in december nog aan. 
 
 
 



Mevrouw Dol zou graag de informatieavond van 13 maart 2017 ingevuld zien voor “toegankelijkheid”. Zij 
neemt hierover contact op met de griffie. 
 
Het presidium stelt de bestuurlijke planning van 17 november 2016 vast. 
 
10. Concept vergaderschema 2017 raads- en commissievergaderingen (versie november 2016, 

IR16.0020) en data detailplanning P&C cyclus 2017 (IR16.0197) 
 
Het presidium stelt het vergaderschema 2017 en de in de P&C brief 2017 opgenomen detailplanning met 
de daarbij voorgestelde behandelwijzen vast. Het vergaderschema zal breed worden verspreid. 
 
11. Vaststelling besluitenlijst Presidium 5 september 2016 (BSL16.0051) 
 
Met betrekking tot agendapunt 7 wordt de status van de klachtenafhandeling gevraagd. De griffier geeft 
aan dat de leden dit eerst intern met de fractie zouden bepreken, en op wat en welke wijze, over de 
klachtenafhandeling gedacht wordt.  
 
De heer Wouters vraagt naar aanleiding van de rekenkamerbrief ‘digitale veiligheid’ (agendapunt 10) of het 
verzoek om ieder jaar een rapport te maken over de status van de digitale beveiliging inmiddels aan de 
gemeentesecretaris is overgebracht. De griffier geeft aan dat dit verzoek even aan de aandacht is 
ontsnapt, maar dit alsnog te doen. 
 
Het presidium stelt de openbare besluitenlijst van 5 september 2016 vast. 
 
12. Rondvraag 
 
De voorzitter van de raad benadrukt dat hij in verband met de discussie rond het stadhuis de 
verwachtingen met het Presidium wil afstemmen. Hij vraagt begrip voor zijn standpunt dat hij zich polititiek 
inhoudelijk afzijdig zal houden. 
 
Eerstvolgende vergadering: 13 februari 2017. 


