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de heer K.F. Schuiling (voorzitter) 
de heer G. Assorgia 
mevrouw T. Biersteker-Giljou 
mevrouw M. Boessenkool 
de heer V.H. van den Born 
de heer H. van Dongen 
de heer R. Duijnker 
de heer J. Klopstra 
de heer H.M. Krul 
de heer H.S. Mosk 
de heer J.K. Visser 
de heer P. de Vrij 
de heer M.C. Wouters 
de heer M. Huisman (griffier) 
de heer R. Reus (gemeentesecretaris) 
 

Afwezig:  

Notulist: F.V.A. Hoogervorst, raadsadviseur 
 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter opent de vergadering. Hij wijst de lijsttrekkers op de volgende data: 
- 28 maart 19.30 uur: afscheid oude raad. 
- 29 maart 19.30 uur: installatie nieuwe raad. 
- 9 april, 18.00 uur: uitleg ICT (18.00 uur) + proefraadsvergadering (20.00 uur). 
- 16 april (is gewijzigde datum, was eerder 3 april) vanaf 17.00 uur: algemene 
 introductiebijeenkomst met ambtelijke organisatie. 
- 23 april/7 mei: raadsvergadering: twee voorstellen vanuit de regionale raadscommissie + 
 benoemen leden diverse commissies, zoals de leden van de agendacommissie, de 
 auditcommissie en de vertrouwenscommissie burgemeester. Voor de agendacommissie zijn zes 
 plaatsen beschikbaar, voor de auditcommissie zijn eveneens zes plaatsen beschikbaar en voor 
 de vertrouwenscommissie burgemeester vijf. Daarnaast wordt een voorstel opgenomen over de 
 eerste en tweede plaatsvervangend voorzitter van de raad. Kandidaten kunnen voorafgaand aan 
 de raadsvergadering bij de griffie worden aangemeld. 
 
2. Plaatsbepaling raadsleden in de raadzaal. 
Op grond van artikel 16 Reglement van orde voor de raad wordt door de voorzitter van de raad, na 
overleg in het presidium, bij aanvang van iedere nieuwe zittingsperiode van de raad een vaste 
zitplaats aangewezen. Aangegeven is dat in deze vergadering een voorstel tot indeling van de 
fracties in de raadzaal zou worden besproken. Door omstandigheden is dit niet gebeurd. Ter 
vergadering zijn de wensen van de diverse fracties geïnventariseerd: Beter voor Den Helder wil op 
dezelfde plaats blijven zitten als in de vorige periode en de overige fracties geven aan dat 
blokvorming niet wenselijk is. Op basis van deze input zal de voorzitter een indeling maken. 
 
3. Verdeling fractiekamers. 
Naar aanleiding van de verkiezingsuitslag wordt een verdeling gemaakt van de fractiekamers, 
waarbij de grootste partij de eerste keuze heeft, de tweede grootste partij de tweede keuze heeft etc. 
Dit heeft geleid tot de volgende verdeling:  
Beter voor Den Helder  0.06 
CDA   0.02 
VVD   0.04 
PVV   0.05 
D66   0.07 
Seniorenpartij  0.26 
Stadspartij Den Helder 0.08 
ChristenUnie  0.10 



 
 
 
PvdA   0.24 
GroenLinks  0.22 
Behoorlijk Bestuur en Gemeentebelangen Den Helder hebben geen eigen fractiekamer. 
 
4. Proces coalitievorming/(in)formatie. 
In de notitie ‘Gemeenteraadsverkiezingen 2018: proces coalitievorming/formatie’, die de lijsttrekkers 
al eerder is toegezonden (nogmaals bijgevoegd), is een aantal handvatten en suggesties aangereikt 
die u kunt gebruiken voor het proces van coalitievorming (de (in)formatie) met daarnaast een aantal 
aandachtspunten en dilemma’s. Voorgesteld is het proces met elkaar te bespreken.  
De heer Assorgia geeft in het kort de stand van zaken weer. Hij heeft gesprekken gevoerd in een 
aftastende sfeer en denkt aan een centrum-linkse coalitie. Daarbij wil hij een open coalitieakkoord 
smeden. Verder in de week hoopt hij een volgende stap te zetten. 
Mevrouw Biersteker zegt dat ze behoefte heeft aan een informeel moment met de raad bij de 
aanvang van deze nieuwe bestuursperiode. Zij zal hierover in contact treden met de griffie.  
 
5. Screening kandidaat-wethouders. 
Voorafgaand aan de verkiezingen is in het presidium gesproken over de screening van kandidaat-
wethouders. Hierbij is aangegeven dat de screening door een extern bureau zal plaatsvinden.  
Op 19 maart jl. heeft de minister hierover een brief aan de gemeenteraden en burgemeesters 
gezonden.  
Voorgesteld wordt de gemeenteraad voor te stellen de burgemeester expliciet de mogelijkheid te 
geven een risicoanalyse voor kandidaat-wethouders te laten verrichten voor de gemeenteraad. 
De griffier zal hiertoe een concept-raadsbesluit opstellen dat in de raadsvergadering van  
29 maart 2018 wordt geagendeerd. 
Mevrouw Biersteker geeft aan dat ze behoefte heeft aan een vrouw als vertrouwenspersoon.  
 
6. Voorbespreken raadsvergadering donderdag 29 maart 2018, installatie nieuwe raad. 
De procedure en de agenda met betrekking tot de raadsvergadering (aanvang 19.30 uur) wordt 
besproken (concept-agenda is bijgevoegd). De aandachtspunten en de agenda voor deze 
vergadering worden doorgesproken. De lijsttrekkers geven aan voor deze vergadering geen 
behoefte te hebben aan een vooroverleg. 
 
7. Rondvraag. 
Van de rondvraag is geen gebruik gemaakt. 
 
8. Sluiting. 
De eerstvolgende vergadering van het presidium is op 7 mei 2018, aanvang: 18.00 uur. 
 
 


